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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió: 10/2014 
Dia:  17 de juliol de  2014 
Hora:  19.07 h a 22.41 h 
Lloc:   Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa  
Caràcter:  Ordinari 
 
 
Assistents 
 
President 
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
M. Mercè Rosich Vilaró 
Josep Maria Sala Rovira 
Antoni Llobet Mercadé 
Miquel Davins Pey 
Ramon Bacardit Reguant 
Joan Calmet Piqué 
 
Regidors i regidores 
Sílvia Gratacós González 
Maria Olga Sánchez Ruiz 
Àuria Caus Rovira 
Jordi Serracanta Espinalt 
M. Jesús Pérez Alonso 
Sònia Diaz Casado 
José Luis Irujo Fatuarte 
Pere Culell Oliveras 
Mireia Estefanell Medina 
Joan Vinyes Sabata 
Xavier Javaloyes Vilalta 
Domingo Beltran Arnaldos 
Joan Comas Blanch 
Albert Pericas Riu 
Sebastià Llort Prat 
Adam Majó Garriga 
Jordi Masdeu Valverde 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Interventor 
Josep Trullàs Flotats 
 
Absents justificats 
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Ruth Guerrero Rodríguez 

ORDRE DEL DIA 
 
 
I.  PART DISPOSITIVA 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 9, que va tenir 
lloc el dia 19 de juny de 2014.  

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6003, de 20 de juny de 2014, 
sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde durant 
els dies 21 a 24 de juny de 2014, ambdós inclosos.  

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6516, de 8 de juliol de 2014, 

sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde en la 
presidència de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 8 de juliol de 2014, 
amb caràcter públic. 

 
2.3 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 de juliol de 2014, sobre 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, 2n trimestre 2014. 

 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de juliol de 2014, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, 2n trimestre 2014 

 
2.5 Donar compte de la Resolució de la regidora de Serveis Socials, Acollida i 

Cooperació, de 14 de juliol de 2014, sobre aprovació del Pla d’Inclusió Social 
de Manresa 2014-2016.  

 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de 

l’exercici 2013.   
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’anul·lació de la declaració de la no 

disponibilitat de crèdit de les aplicacions del pressupost prorrogat acordada per 
acord plenari de 18 de febrer de 2014. 
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4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 
per despeses derivades de les eleccions al Parlament Europeu 2014. 

4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 13/2014 dins del Pressupost municipal vigent. 

 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació del preu 

públic per serveis culturals i esportius del programa Manresa Salut Esport, curs 
2014/2015. 

 
4.1.5 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de diferents 

aplicacions pressupostàries relacionades amb la programació de la cultura 
popular i de cinema a la ciutat. 

  
4.1.6 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació 

pressupostària de la Secció d’Ocupació 241.60.489.20 – Oficina tècnica 
laboral. Subvencions nominatives. 

  
 
4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de modificació de la plantilla de personal 

de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014. 
 
 
4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme  
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques 

reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de 
Manresa per a l’any 2014. 

 
4.3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Director “Manresa 2022”. 
 
 
5. ÀREA DE TERRITORI  
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mob ilitat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació definitiva,si escau, del Projecte constructiu per a la 

connexió del sector del Guix de Manresa al sistema de sanejament de Sant 
Fruitós de Bages. 

 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de proposar els dies 21 de febrer i 31 

d’agost com a festes locals de Manresa per a l’any 2015. 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial 

per despeses relacionades amb el X Premi de Fotografia Memorial Modest 
Francisco. 
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6.2 Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de cessió 

gratuïta de domini a favor de la Generalitat de Catalunya d’una finca de 
propietat municipal, delimitada pels carrers Puig i Cadafalch, Domènech i 
Montaner i Pablo Picasso. 

 
 
7. PROPOSICIONS 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal del  PP referent al subministrament d’aigua de 

comptador a les llars de Manresa. 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal del PP referent a la idoneïtat de continuar sent 

associats de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació de 
Municipis de Catalunya. 

 
7.3 Proposició del Grup Municipal del PP sobre la realització d’actuacions 

urbanístiques per facilitar l’apropament de vehicles pesants a la Clínica Sant 
Josep. 

 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la Federació de Municipis de 

Catalunya. 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per iniciar un procés participatiu per 

decidir els usos futurs com a equipament de l’edifici de propietat municipal 
conegut com a l’Anònima. 

 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per modificar el Reial decret 287/2002, 

de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre. 
sobre el règim jurídic de la tinença de gossos potencialment perillosos. 

 
7.7 Proposició del Grup Municipal de PxC per oferir un menú a baix cost a 

persones en situació d’atur i a les seves famílies. 
 
 
8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
8.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de Manresa, SA, 

per a concertar un préstec amb CAIXABANK, SA, per un import d’1.635.000 €. 
 
8.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 

núm. 14/2014 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
  
9 Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores  

des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 
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10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 30, 32, 33 i 35, 

que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 10, 17 i 25 de 
juny i 1 de juliol de 2014; i de les actes núm. 31 i 34, de les sessions amb 
caràcter públic 10 i 25 de juny de 2014, respectivament.  

 
11. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats per 

l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència 
necessari per a iniciar-la. 
 
Excusa l’assistència de la senyora Ruth Guerrero, regidora del GMPSC. 
 
 
Tot seguit es passen a debatre els assumptes següents: 
 
 
1.  APROVACIÓ ACTA ANTERIOR  
 
Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 9, que va tenir 
lloc el dia 19 de juny de 2014.  

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la 
sessió del Ple núm. 9, que correspon al dia 19 de juny de 2014, que s’ha entregat als 
regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna 
observació a formular respecte al seu contingut. 
 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta  per unanimitat dels 24 
membres presents. 
 
 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 
2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  6003, de 20 de juny de 

2014, sobre substitució del titular de l’Alcaldia p er la primera tinent 
d’alcalde durant els dies 21 a 24 de juny de 2014, ambdós inclosos.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant els dies 21 al 24 de juny de 2014 , ambdós inclosos, amb motiu de 
l’absència temporal de l'alcalde titular, la totalitat de les funcions de l’Alcaldia seran assumides 
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transitòriament per la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró,  que 
substituirà amb caràcter d’alcaldessa accidental al titular. 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich 
Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment i 
als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb l'art. 13.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquesta resolució a les dependències i serveis de l’Ajuntament, als 
efectes corresponents.” 

 
2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  6516, de 8 de juliol de 

2014, sobre substitució del titular de l’Alcaldia p er la primera tinent 
d’alcalde en la presidència de la sessió de la Junt a de Govern Local del 
dia 8 de juliol de 2014, amb caràcter públic. 

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“PRIMER. Que durant l’absència temporal del titular de l’alcaldia, el dia d’avui 8 de juliol 
de 2014, la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè Rosich Vilaró,  el substitueixi amb 
caràcter d’alcaldessa accidental en la presidència de la sessió de la Junta de Govern 
Local convocada per al dia 8 de juliol de 2014, a les 12,30 h, amb caràcter públic. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a la primera tinent d’alcalde, senyora M. Mercè 
Rosich Vilaró. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment i als efectes d'allò disposat a l'article 44.2 del ROF, en concordança amb 
l'art. 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART. Donar compte d'aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que 
tingui lloc, d'acord amb l'art. 44.4 del ROF. “ 
 
 
2.3 Donar compte de l’informe trimestral d’Interven ció, d’1 de juliol de 2014, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificac ió de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de l luita contra la 
morositat en les operacions comercials, 2n trimestr e 2014. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 de juliol de 2014, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“Consideracions jurídiques:  
 
Article cinquè de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.  
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1. L’Entitat local disposarà d’un registre de totes les factures i altres documents emesos 

pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels mateixos, la 
gestió de la qual correspondrà a la Intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat. 

2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat 
local, haurà de ser objecte d’anotació al registre indicat a l’apartat anterior amb caràcter 
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació econòmica. 

3. Transcorregut un mes des de l’anotació al registre de la factura o document justificatiu 
sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar l’oportú expedient de reconeixement 
de l’obligació, derivat de l’aprovació de la respectiva certificació d’obra o acte 
administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció o l’òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà  a l’òrgan gestor 
esmentat per tal que justifiqui per escrit la manca de tramitació d’aquest expedient. 

4. La Intervenció o  òrgan de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article quart de la llei 15/2010 de 5 
de juliol, una relació de factures o documents justificatius respecte els quals hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no 
s’hagin tramitat els corresponents  expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini 
de quinze dies comptats des del dia de la reunió en la que tingui  coneixement 
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i 
documents que se li hagin presentat agrupant-los segons els seu estat de tramitació. 

 
Per tot això, i, en virtut d’aquest article, 
 
JOSEP TRULLÀS I FLOTATS, Interventor general de l’Ajuntament de Manresa, emet 
el següent INFORME : 
 
PRIMER: L’entitat local disposa d’un registre de totes les factures i altres documents 
emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions realitzades pels 
mateixos, la gestió del qual correspon a la Intervenció i als òrgans de l’Entitat local que 
tenen  atribuïdes  aquestes funcions ( 1. Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions i 2. Oficina suport jurídic  Serveis Socials, Sanitat i 
Programes). 
 
SEGON: Hi ha cinc factures a 30 de juny de 2014  respecte a les quals han 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre esmentat i no 
s’ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació, ja que no hi ha 
consignació suficient al pressupost prorrogat vigent a 30 de juny de 2014. L’aprovació 
dels expedients de reconeixement de l’obligació es realitzaran en el moment en què 
sigui vigent el pressupost de l’exercici 2014. 
 
Es relacionen a continuació : 
 

- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930) 
relativa a la quota per l’any 2013 com a ens associat a l’associació de municipis 
per la independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre 
F2013/2210 i data d’entrada 30 de maig de 2013 i operació pendent d’aplicar al 
pressupost número 220130020988 de data 30 de desembre 2013. 

 
- ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, (CIF G65739930) 

relativa a la quota per l’any 2014 com a ens associat a l’associació de municipis 
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per la independència, amb un import de 8.169,00 euros, número de registre 
F2014/677 i data d’entrada 26 de febrer de 2014. 

 
- ASSSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, (CIF P0800010A) 

relativa a la quota per l’any 2014 cons a ens associat a l’associació catalana de 
municipis i comarques, amb un import de 13.618,00 euros, número de registre 
F2014/209 i data d’entrada 21 de gener de 2014. 

 
- LOCALRET (CIF P5800043A), relativa al 50 % de l’aportació econòmica de 

l’ajuntament de Manresa (primer semestre any 2014), amb un import de 
4.478,65 euros, número de registre F2014/536 i data d’entrada 14 de febrer de 
2014. 

 
- CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA, (CIF Q5856091C) 

relativa a la quota per l’any 2014 a l’AIAC, per un import de 584,60 euros i data 
d’entrada 13 de març de 2014.” 

 
 
2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresore ria, de 2 de juliol de 2014, 

sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificac ió de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de l luita contra la 
morositat en les operacions comercials, 2n trimestr e 2014. 

 
El secretari presenta l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de juliol de 2014, el qual 
es transcriu a continuació:  
 
“A partir de l’establert a l’article quart punt tercer de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat de les administracions públiques, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de 
desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’emet el present informe el qual té per objecte veure 
l’acompliment dels terminis de pagament que estableix la llei pel pagament de les 
obligacions, establint el nombre i quantitat global de les obligacions pendents de 
pagament de les quals s’incompleix el termini. 

*Període analitzat: 1 d’abril de 2014 a 30 de juny de 2014. 

 Nombre % Import % 

Obligacions pagades dins el període legalment 
establert  

105 5,8% 472.462,17 5,8% 

Obligacions pagades fora del termini legalment 
establert 

1692 94,2% 7.625.044,94 94,2% 

TOTAL ORDRES DE PAGAMENT 

 

1797 100% 8.097.507,11 100% 
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Obligacions pendents de pagar fora del període de 
pagament legalment establert 

976  4.113.826,70  

Tal i com es desprèn de les dades de la taula, del total de factures aprovades n’hi ha 
hagut 105 que s’han pagat dins el termini dels 60 dies establert normativament (el 
5,8% del total de factures), significant també el 5,8% de l’import total de factures del 
període.  
 
Per la resta, hi ha un total de 1692 obligacions que s’han pagat posteriorment als 
terminis indicats dins el trimestre objecte d’informe, significant un 94,2% del total de 
pagaments realitzats. 
 
Per últim, destacar l’import de 4.113.826,70 euros que queden pendents de pagar a 
tancament del trimestre i que es troben fora del termini legalment establert. Tot i que 
cal ressaltar que el trimestre passat aquest import era de 7.020.833,40 euros, cosa 
que significa que es van millorant els terminis de pagament a proveïdors.” 
 
 
2.5 Donar compte de la Resolució de la regidora de Serveis Socials, Acollida i 

Cooperació, de 14 de juliol de 2014, sobre aprovaci ó del Pla d’Inclusió 
Social de Manresa 2014-2016.  

 
El secretari presenta la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual es transcriu 
a continuació:  
 
“Primer.-  APROVAR el Pla d’Inclusió Social de Manresa 2014-2016, d’acord amb el 
text que s’adjunta.  
 
Segon.-  Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc.” 
 
 

“Pla d’Inclusió Social 
2014-2016 

 
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍnnnnnnnnnnnnddddddddddddeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxx            ggggggggggggeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaallllllllllll            

 
1. Antecedents i Presentació        pàg. 2 
 
2. Contextualització de l’Inclusió Social. Conceptes, causes i factors  pàg. 3 
 
3. Justificació del Pla d’Inclusió Social. Raons del per què.    pàg. 8 
 
4. Finalitat, principis generals i línees de treball     pàg. 9 
 
5. Metodologia         pàg. 11 
 
6. Projectes i accions del Pla d’Inclusió Social     pàg. 30 
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7. Seguiment i avaluació del Pla       pàg. 36 
 
 

111111111111............            AAAAAAAAAAAAnnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeecccccccccccceeeeeeeeeeeeddddddddddddeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttssssssssssss            iiiiiiiiiiii            PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeesssssssssssseeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttaaaaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóó            
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS), engegà l’any 2006 el Programa per al desenvolupament de plans locals 
d’inclusió social. Des de la secció de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa, l’any 
2007, es va decidir sol·licitar la cooperació tècnica i financera que l’ICASS 
(Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya) oferia per tal 
de desenvolupar el Pla Local per a la Inclusió Social a la ciutat de Manresa.  
 
Del darrer Pla d’Inclusió Social (2009) aprovat al Ple Municipal s’han modificat 
algunes estratègies tant per l’evolució de les dinàmiques de les entitats de la ciutat, com 
pel fet que ja portem un temps de treball en xarxa i anem trobant noves formes de 
treball en equip, és per això que s’ha cregut important el plantejament d’un Pla 
d’Inclusió Social que doni resposta aquestes noves dinàmiques de treball i a les noves 
necessitats socials de la població. 
 
Els desastrosos efectes que la crisi està provocant sobre la qualitat de vida de les 
persones que viuen a la ciutat, ens reclamen a les administracions públiques i la societat 
civil una resposta unitària que permeti continuar mantenint la cohesió social i evitar el 
risc de fractura social, tot això amb el lideratge de l’Ajuntament. 
 
Molts indicadors relatius a la qualitat de vida s’estan veient afectats negativament per la 
crisi, l’impacte de la qual es nota amb força en col·lectius com ara la infància. Així 
mateix, veiem incrementar la vulnerabilitat dels sectors de la població que ja estaven 
situats sota el llindar de pobresa, i als quals s’han afegit persones i famílies que fins ara 
no patien riscos d’exclusió. 
 
El Pla d’Inclusió Social de Manresa 2014-2016 ha de ser el Pla que articuli les 
polítiques sectorials i territorials que garanteixin la prestació dels serveis per la inclusió 
a la ciutadania. Es planteja, en aquest context, com l’instrument destacat per articular 
una resposta àmplia, unitària i eficaç del conjunt de la ciutat. És també el principal 
instrument municipal per treballar per una ciutat inclusiva i cohesionada. El Pla 
d’Inclusió Social de Manresa és una de les actuacions de l’equip de govern dins el 
Programa d’Atenció a les necessitats socials. 
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11111111             
 
PPPooobbbrrr eeesssaaa   
 

                                                 
1 Del document “Claus sobre la pobresa i l’exclusió social a Espanta”, de la Fundación Luis Vives. 
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Es refereix a la manca de recursos per a satisfer necessitats considerades bàsiques, que 
influeixen en la qualitat de vida de les persones. És un terme de connotacions 
bàsicament econòmiques, però també comporta una categorització social. Al·ludeix als 
56mitjans dels que disposa una persona per a arribar a uns estàndards mínims i 
participar amb normalitat de la societat. Es parla de pobresa absoluta i pobresa relativa. 
La pobresa absoluta es refereix a una situació en la que uns estàndards mínims de vida 
(tals com nutrició, educació, salut o habitatge) no són assolibles.  
 
El terme pobresa relativa s’utilitza per a parlar de l’existència de desigualtats i es 
calcula en comparació amb un nivell de vida considerat estàndard per a la població a la 
qual es refereix. Significa que l’individu, per falta de recursos materials, no participa 
dels hàbits i patrons de vida considerats normals en la societat en la qual habita. Per 
exemple, a Catalunya podríem considerar pobra a una família que no pot comprar el 
material escolar dels seus fills, o llogar un habitatge. A la Unió Europea s’ha fixat el 
llindar de la pobresa relativa en el 60% de la mitjana dels ingressos per unitat de 
consum. 
 
EEExxxccclll uuusssiii óóó   sssoooccciii aaalll    
 
En general, es considera que aquest terme supera al de pobresa, en el sentit que no es 
defineix en termes purament econòmics sinó d’un tipus més ampli de participació en la 
societat.  
 
No obstant això, no existeix acord entre els autors a l’hora de fixar els límits entre els 
conceptes de pobresa i exclusió social. En aquesta guia, exclusió s’usa com un concepte 
multidimensional que fa referència a un procés de pèrdua d’integració o participació de 
l’individu en la societat, en un o diversos d’aquests àmbits:  
 

 
 
La situació d’inclusió o exclusió social d’un individu es defineix, per tant, en termes 
relatius a la situació de l’individu pel que fa a la població considerada majoritària, 
valorant la situació de la persona pel que fa a la possibilitat d’exercir els drets socials de 
la majoria.  
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III nnnccclll uuusssiii óóó   sssoooccciii aaalll    
 
És un procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els recursos 
necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, social i política i per a 
gaudir d’unes condicions de vida normals. La inclusió està relacionada amb la 
integració, la cohesió, la justícia social. És la possibilitat de participació igualitària de 
tots els seus membres en totes les dimensions socials (econòmica, legal, política, 
cultural, etc.). 
 
Una societat inclusiva, per tant, disposarà i habilitarà mecanismes per a assegurar la 
garantia dels Drets Humans, la dignitat i la ciutadania activa de totes les persones que la 
composen.  
 
VVVuuulll nnneeerrr aaabbbiii lll iii ttt aaattt    
 
Vulnerabilitat és un concepte utilitzat per alguns autors i estudiosos per a descriure una 
zona intermitja entre la integració i l’exclusió social. Una persona vulnerable és aquella 
en la que l’entorn personal, familiar-relacional, sòcio-econòmic o político-administratiu 
pateix alguna debilitat i, en conseqüència, es troba en una situació de risc que podria 
desencadenar un procés d’exclusió social. El nivell de risc serà major o menor depenent 
del grau de deteriorament de l’entorn. 
 
 
222222222222............222222222222............            QQQQQQQQQQQQuuuuuuuuuuuuèèèèèèèèèèèè            ppppppppppppooooooooooootttttttttttt            ccccccccccccaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuussssssssssssaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr            llllllllllll ’’’’’’’’’’’’eeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxcccccccccccclllllllllllluuuuuuuuuuuussssssssssssiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóó            ssssssssssssoooooooooooocccccccccccciiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaallllllllllll            iiiiiiiiiiii            llllllllllllaaaaaaaaaaaa            ppppppppppppoooooooooooobbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeessssssssssssaaaaaaaaaaaa????????????            
 
L’exclusió social és un procés i és multidimensional, per la qual cosa no es solen donar 
causes aïllades. El procés s’inicia quan algun fet en la vida de l’individu el fa vulnerable 
(per exemple, pèrdua de la feina, malaltia, etc.) No obstant, l’exclusió no es produeix 
fins que hi ha una pèrdua real del poder de participació de l’individu, ja que en el procés 
intervenen quatre esferes socials, que interaccionen entre sí de tal manera que una 
d’elles podria compensar els desavantatges que es produïssin en l’altra. (Per exemple, 
l’ajuda econòmica rebuda per una baixa per malaltia ens assegura que l’impacte en la 
nostra vida sigui menor). 
 
Per a entendre com es relacionen aquestes quatre esferes en la configuració de 
l’exclusió social, analitzarem cada esfera social: 
 
1. Personal: l’individu és vulnerable quan la seva situació personal el situa en un clar 
desavantatge per a exercir la seva plena participació respecte de la resta de la població. 
Alguns factors que es podrien incloure en aquesta esfera serien: el nivell educatiu i 
formatiu, l’estat de salut, física o mental, l’existència d’addiccions, les habilitats o 
capacitats individuals, etc. 
 
2. Familiar - relacional: les xarxes socials són la forma bàsica d’interacció de l’individu 
i les relacions socials són un factor fonamental d’integració. Entre les relacions 
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primàries o més estretes, es produeix una relació solidària que protegeix a les persones 
de les situacions adverses. 
La pèrdua o inexistència de relacions socials disminueix les opcions de participació de 
l’individu, alhora que el deixa en una situació indefensa davant de condicions de 
vulnerabilitat. 
 
3. Sòcio-econòmic: l’estructura econòmica de la societat, el seu sistema de distribució 
de la riquesa, l’accés a la informació, les situacions de crisi econòmica, la 
reestructuració dels sistemes de producció, les percepcions, els estereotips, el racisme i 
la discriminació, els entorns degradats com per exemple les zones urbanes o rurals en 
declivi. 
 
4. Político-administratiu i de protecció social: els sistemes normatiu, legal i 
administratiu juguen un paper fonamental per a garantir la participació igualitària i 
l’accés a la justícia de tots els individus. Aquests sistemes, a més, són indispensables 
per a compensar els desavantatges dels nivells anteriors: redistribució de la riquesa, 
protecció de l’atur, sanitat, educació, habitatge… 
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L’exclusió social té múltiples causes i presenta un panorama complex de situacions de 
risc. Per tal d’anar vinculant la reflexió amb les respostes institucionals, és possible 
concretar el conjunt dels principals àmbits de la vida de les persones on es poden 
desencadenar processos d’exclusió. A més, dins de cadascun d’aquests àmbits es poden 
identificar un conjunt de factors d’exclusió, més concrets, que es poden donar sols o, 
habitualment, en combinació amb d’altres, del mateix o de la resta d’àmbits. Alhora, no 
es pot oblidar que aquest conjunt de factors operen sobre els quatre grans eixos en els 
que es vertebren avui les desigualtats: el sexe, l’edat, l’origen i la classe social. Aquests 
eixos funcionen a la pràctica com a circumstàncies que intensifiquen l’impacte dels 
factors d’exclusió. 
 
El quadre següent proposa una certa distribució d’àmbits i factors d’exclusió. És una 
proposta que connecta directament amb les variables, sòlidament assentades, de 
desenvolupament humà que utilitza l’ONU a través del PNUD (Programa de Nacions 
Unides pel Desenvolupament), des de principis dels anys noranta, i que recull també la 
Unió Europea, a través de la Direcció General d’Afers Socials de la Comissió, com a 
variables sobre les quals construir els Plans Estatals i Territorials d’Acció per la Inclusió 
Social dels països membres. 
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El Pla Local d’Inclusió Social és l’ instrument del qual es dota l’organització municipal 
per concretar i articular la política d’inclusió social en el municipi. És, també, el marc 
substantiu que promou el govern local per construir una plataforma compartida entre 
tots els actors del municipi en la qual establir els compromisos per a la inclusió i la 
cohesió social en el territori. 

                                                 
2 Del “Pla Municipal per la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 2005-2010”, Ajuntament de Barcelona. 
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Per tant el Pla d’Inclusió Social de Manresa vol ser el instrument en què es concretarà el 
model de municipi inclusiu i de benestar que vol construir la ciutat i també l’espai que 
especificarà aquest model en forma d’eixos d’actuació estratègics, d’objectius operatius 
i d’accions concretes a posar en marxa pels diversos agents. El Pla d’Inclusió Social és, 
doncs, l’ instrument que permet treballar el compromís dels diversos agents del 
municipi per a la inclusió i la cohesió social. 
 
L’anàlisi d’experiències municipals arreu del territori català mostra com aquests plans 
aporten l’oportunitat d’enfortir i d’innovar en la política d’inclusió social en diversos 
terrenys: 

- Dotant de sentit estratègic el conjunt de les accions que es duen a terme 
en el municipi per tal de combatre els processos d’exclusió social i 
promoure la inclusió i la cohesió social. Promouen l’impuls de noves 
accions. 

- Oferint una perspectiva integral de la inclusió social, tant des del punt de 
vista de l’individu com de la comunitat. 

- Promovent espais de participació inclusius oberts a tots els agents del 
municipi, incloses les persones en risc o exclusió social. Afavorint la 
coordinació i creant sinèrgies. 

- Atorgant visibilitat i dotant de nous valors de centralitat totes aquelles 
accions que es realitzen des de diferents àmbits o àrees de l’ajuntament 
en temes d’inclusió i cohesió social, i també a totes aquelles actuacions 
inclusives que duen a terme els diversos agents del municipi. 

- Creant mecanismes de seguiment de les actuacions i de gestió 
compartida de la informació entre diverses àrees municipals. 

 
Les polítiques públiques, els programes i les accions municipals orientades a promoure 
una major inclusió social poden plantejar-se des de diverses aproximacions. D’una 
banda, es poden definir de manera estratègica o preventiva i tenir com a finalitat 
debilitar els factors generadors d’exclusió social i de risc tant a nivell individual com 
territorial. D’altra banda, es poden configurar des d’una perspectiva més pal·liativa i 
tenir una orientació més assistencial, amb la finalitat d’atendre les situacions d’exclusió 
social i de risc de determinats individus, grups de població o territoris. 
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La finalitat del Pla d’Inclusió Social és promoure mesures i actuacions per la inclusió i 
la cohesió social, a través d’impulsar el treball en xarxa de l’administració i la societat 
civil organitzada, posant especial atenció en els sectors més vulnerables. 
 
Els principis generals i línies de treball per aconseguir aquesta finalitat es poden definir 
en: 
 
1. Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits d’intervenció, 

( serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) amb l’objectiu 
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d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la inclusió social més enllà 
dels serveis socials. 

 
� Identificar les actuacions inclusives en el conjunt de plans i programes 

municipals, a partir de paràmetres estructurals de risc: el sexe, l’edat, 
l’origen, la discapacitat i el tipus de llar. 

� Fer un seguiment i coordinació amb aquelles accions inclusives que es doni 
a la ciutat, impulsades per les entitats o altres administracions. 

� Facilitar suport i orientació als diferents agents públics i privats que actuen a 
la ciutat, per millorar la perspectiva inclusiva de la seva actuació.( per 
exemple Mapa  de Recursos ) 

 
2. Garantir mecanismes preventius, de promoció i atenció a les persones i famílies de 

la Ciutat que es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 
 

� Impulsar campanyes de sensibilització per avançar cap uns valors realment 
igualitaris i solidaris, i un estil de vida sostenible, que impactin en les 
persones i les dinàmiques socials. 

� Garantir a les persones i famílies en risc d’exclusió la cobertura de les seves 
necessitats bàsiques, vetllant alhora per la seva inclusió en tots els àmbits de 
desenvolupament humà: accés físic, psíquic, social, cultural i econòmic. 

� Identificar buits de cobertura i definir i posar en marxa accions per donar-hi 
resposta, especialment en atenció a la pobresa.( Assemblea Xarxa d’Inclusió,  
Taula d’entitats ) 

 
3. Promoure la participació, el diàleg social i la coordinació entre els diferents agents 

presents a la ciutat, a través de 
 

� Reforçar el compromís per a la Inclusió social a la ciutat, potenciant la Xarxa 
d’Inclusió  

� Aprofundir i ampliar la dimensió comunitària de les accions que es porten a 
terme a favor de la inclusió 

� Establir lligams i coordinacions entre diferents plataformes de Participació, 
com són els Consells Municipals. 

� Ser present i actuar activament en el treball conjunt amb altres ciutats del 
nostre país per afavorir polítiques d’inclusió viables i sostenibles a través de 
fomentar i ampliar bones pràctiques 

 
4. Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
 

� Donar visualització a les polítiques inclusives de la Ciutat ( web, pla de 
comunicació, jornades ... ) 

� Crear sistemes d’informació sobre la realitat social de la Ciutat,  : Memòries, 
seguiment d’indicadors clau, Informe social ... 

� Difondre entre els ciutadans el coneixement de bones pràctiques que tinguin 
una vessant comunitària. ( per exemple Entre Tothom ) 

� Crear mecanismes informatius i projectes amb la finalitat d’enfortir un teixit 
social cohesionat i inclusiu . (  per exemple  Regala Temps ) 
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Per tal de concretar el desenvolupament dels principis generals i les línies de treball, el 
pla s’ha dotat de tres espais interrelacionats, però diferenciats: 
 

- L’espai tècnic d’informació. 
- L’espai de la Xarxa per l’ Inclusió Social 
- L’espai de planificació interna de l’Ajuntament de Manresa 

 
Cada espai té una estructura pròpia i autònoma i es dota d’una organització, 
procediments i productes específics. Les accions i productes que aquests tres espais 
realitzen queden emmarcats amb el que anomenem el Pla d’Inclusió Social de 
Manresa.  

 
 

 

Carrer del 
Balç 

 
Plaça de 

 

Espai Xarxa Inclusió Social 

Espai tècnic d’informació 

Espai de planificació interna 

PLA INCLUSIÓ SOCIAL 
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Aquest espai tècnic, de dependència orgànica directe de la secció de serveis socials de 
l’Ajuntament, té com a finalitat : 
 

1. Espai que aglutina els documents de referència i facilita la planificació de l’acció 
2. Espai que impulsa mecanismes per l’intercanvi  d’informació, facilita la 

generació de coneixement i dòna suport a la coordinació entre entitats. 
3. Coordina tècnicament la política inclusiva dins l’Ajuntament, generant espai de 

reflexió i debat. 
 
 
Els seus productes principals son :  
 

o Mapa de recursos per la inclusió social 
o La recollida sistemàtica d’indicadors que derivin en un Observatori 

social viu. 
o L’elaboració de l’Informe social. 
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Formada per les entitats i persones que tenen voluntat inclusiva i s’han adherit al 
“Compromís per l’Inclusió i Cohesió Social“ i assumeixen, la corresponsabilitat social 
en vers un objectiu comú i compartit. El seu objectiu és analitzar, identificar, coordinar i 
impulsar polítiques inclusives en tots els àmbits de la ciutat, de forma corporativa. 
Aquest espai funcionarà a través de dos mecanismes : 
 

o L’Assemblea General 
o Els Grups de Treball 

 
Actualment la Xarxa d’Inclusió Social està formada per 55 agents. Al gràfic següent 
podem observar la tipologia  de les entitats i institucions que formen part de la Xarxa 
d’Inclusió Social. 
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Gràfic Tipologia de la Xarxa d’Inclusió Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió de la Xarxa. Inclou tots els agents que en 
formen part (mitjançant les persones que n’assumeixin o se’ls delegui la 
responsabilitat). Prioritza les accions i en fa  un seguiment trimestral. Es reuneix 3 o 4 
vegades a l’any. 
 
Els Grups de Treball de la Xarxa d’inclusió Social són espais operatius de 
planificació. S’hi troben representats els agents que tinguin relació amb el tema tractat i 
que així ho hagi establert la Xarxa en Assemblea. També poden estar-hi representats 
d’altres agents que no formen part de la Xarxa però que tenen competència sobre el 
tema o hi estan intervenint de forma directa. Cada agent prendrà compromisos 
d’actuació de forma lliure però amb responsabilitat respecte als acords del Grup de 
treball. La planificació d’acció de cada Grup de Treball composarà en part el Pla 
d’Inclusió i Cohesió Social de Manresa.  
 

555555555555............333333333333............            PPPPPPPPPPPPllllllllllllaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiffffffffffffiiiiiiiiiiiiccccccccccccaaaaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóó            iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            llllllllllll ’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAAjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnttttttttttttaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttt            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            MMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeessssssssssssaaaaaaaaaaaa            
 
Formada per responsables tècnic/polítics de diferents àrees de l’Ajuntament, 
coordinades per gerència, encarregats de identificar, seguir i avaluar aquelles accions 
inclusives que es desenvolupen en el marc del propi Ajuntament i/o amb aliança amb 
altres entitats . Els seus marcs de referència son : 

Xarxa Inclusió Social

6%

24%

10%
10%8%

16%

4%

6%
6% 2% 6% 2%

Administracions

Col.lectiu persones
amb discapacitat
Àmbit sanitari

Àmbit educatiu

Àmbit comunitari

Àmbit social

Col.lectiu de dones

Col.lectiu persones
grans
Col.lectius
professionals
Entitats interculturals

Àmbit laboral

Àmbit sostenibilitat 
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o Programa de Govern  
o Pacta de Ciutat per la Promoció Econòmica i la Cohesió Social. 

 
Amb tot això el Pla d’Inclusió Social recull totes aquelles accions dels Programes de 
Govern i el Pacte de Ciutat que tenen una finalitat inclusiva. 
 
Per tal de poder definir aquelles accions que tenen una perspectiva inclusiva ens hem 
basat amb el següent quadre resum: 
 
 
 

 
 
 
Totes aquelles accions emmarcades en els Programes de Govern i el Pacte de Ciutat que 
treballen en qualsevol d’aquests àmbits: econòmic, laboral, formatiu, socio-sanitari, 
residencial, relacional, polític-ciutadania, per afavorir dinàmiques inclusives i que van 
orientades a debilitat la vulnerabilitat dels col·lectius amb més risc d’exclusió social: 
gent gran, dones, infància, persones immigrades,...  queden emmarcades com a 
actuacions municipals que formen part del Pla d’Inclusió Social. 
 
És important esmentar que el document de Programes de Govern és un document viu és 
per això que totes les accions emmarcades dins el Pla d’Inclusió Social són les incloses 
en data 30 de maig de 2014.  A continuació definim quines són aquestes accions dels 
Programes de Govern: 
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PROGRAMES DE GOVERN                                                                     Eix estratègic:       1. AUTOESTIMA 
 
 
Programa Actuació Accions 

 
 
 
Pla singular d’intervenció 
social 

 
- Manteniment del servei de caràcter preventiu d’atenció a l’adolescència. Casal 

de joves la Kampana. 
- Atenció als sense llars. 
- Seguiment Joves Nucli Antic 
- Desenvolupar Bon veïnatge Pla d’Inclusió Social 
- Casal-Ot 

 

 
 
 
 
Programa Vida al 
Centre Històric 
 

 
Pla de Convivència i Seguretat 
 

 
- Increment de la sensació de seguretat ciutadana 
- Conciliació i foment de la convivència ciutadana 

 
 
Programa de 
Civisme 
 

 
Pla de civisme 
 

 
- Foment actituds cíviques via comunicació (tríptic, web, vídeos, blog...) 
- Creació de la plataforma “Regala Temps” pel foment del voluntariat. 
- Activitats pedagògiques del foment del civisme. 

 
 
Xarxa Ciutat Amiga de les 
persones grans 
 

 
- Avaluació i diagnosis de l’estat de la ciutat. 2012 
- Elaboració del Pla d’Acció Ciutat amiga de la gent gran. 2012-2013 
- Pla d’acció 2014-2016. 

 

 
 
Programa Ciutat 
Amiga de la gent 
gran  
  

Accions i actuacions per 
promoure l’envelliment actiu i 
la solidaritat entre generacions 

 
- Programa anual de formació i promoció de la gent gran. 
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Atenció social a les persones 
grans 
 

 
- Programa més aprop. Detectar necessitats persones grans que viuen soles o amb 

una altra persona gran. 
- Servei a domicili, Xec Servei, menjar a domicili, teleassistència. 
- Protocol per la prevenció i actuació enfront els maltractaments a la gent gran. 
- Programa d’arranjament d’habitatges de la gent gran. 
- Altres programes: prevenció de l’aïllament en cas de solitud o viudetat. 

 
 
Implicació ciutadana 
 

 
- Definició del model de participació. 
- Aprovació del Pla Director de participació ciutadana. 
- Revisió del reglament de participació ciutadana. 
- Processos puntuals de participació. 

 
 
Policia de proximitat 

 
- Increment del patrullatge a peu i de la presència d’agents al carrer. 
- Programa “Conèixer la policia local”. 
 

 
Relació Associacions de veïns 
– Ajuntament de Manresa. 
Finestra única. 

 
- Trobades semestrals als 22 barris de la ciutat per anàlisi profund dels temes. 
- Subvencions pública concurrència. 
- Plans de Desenvolupament comunitària. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Proximitat  
 

 
Àrees Escolars de Proximitat 

 
- Coneixement de la realitat i detecció de necessitats. 
- Qüestionaris a la població i a la comunitat educativa. 
- Estudi d’experiències actuals en altres municipis. 
- Nou disseny d’àrees escolars de proximitat. 
-  
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PROGRAMES DE GOVERN                                                                     Eix estratègic:               2. ENDREÇA 
 
 
Programa Actuació Accions 
 
Programa de 
millora de l’espai 
urbà 
 

 
Introduir la figura de la 
custòdia urbana. 
 

 
- Nous horts socials 
- Elaboració d’un cens de solars municipals amb possibles usos. Projecte 

“OMPLIM BUITS”. 
 

 
 
Un transport públic eficient i 
de qualitat. 
 

 
- Unificació criteris bonificació transport urbà T-social. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa millora 
de la mobilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una ciutat per a tots 

  
- Millora pacificació de trànsit tram passeig. 
- Pacificació del trànsit al barri Escodines. 
- Pacificació del trànsit carrer Dos de Maig. 
- Implementació d’àrees zona 30. 
- Semaforització arqte. Montagut – Pont de Vilomara. 
- Ampliació vorera c/ Cós – Aparcament en bateria. 
- Reordenació entorn Plaça Cots – Millorar accessibilitat. 
- Millora i ampliació d’espais per a circulació en bicicleta ( c/ Àngel 

Guimerà/Soler March) 
- Millora seguretat i qualitat Ctra. Santpedor (Diputació) 1. FASE: nous passos 

de vianants amb reductors de velocitat. 
- 2a FASE: ampliació voreres de la Ctra. Santpedor. 
- Redacció projecte millora connexió peatonal RENFE PONT VELL: 1a FASE: 

tram entre RENFE i Pont Vell. 
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Programa millora 
de la mobilitat 
 

- 2a FASE: Millora seguretat pas de vianants de l’aparcament de la RENFE, 
situat a prop del Pont de Sant Francesc. 

- 3a FASE: tram entre RENFE i Pont de Sant Francesc. 
- Projecte de millora de mobilitat i seguretat c/Font dels Capellans i Frai Coma i 

Galí. 
- Millora de seguretat passos de vianants Avda. dels Dolors. 
- Millora passos de vianants Ctra. Cardona / carrer Bruc. 
- Millora passos de vianants c/Àngel Guimerà c/ Carrasco. 
- Pas elevat Font de les Oques / c/ Carrasco Formiguera. 
- Illa de vianants al carrer Arquitecte Oms. 
- Millora itinerari escolar La Sèquia. 
- Millora accessibilitat al Xup. 
- Instal·lació d’una barana de seguretat a la vorera del c(Sant Cristòfol sobre la 

via de FGC. 
- Millora de l’accessibilitat a Cal Gravat. 
- Millora de la connectivitat entre Joan Fuster i l’Avinguda Països Catalans. 
- Connexió vorera Trullols entre Joan Fuster i Avinguda Països Catalans. 
- Millora seguretat viària c/Enric Morera entorn centre escolar. 
- Millora seguretat passos de vianants c/Font dels Capellans a l’entorn de la 

residència. 
- Millora seguretat camí rural Torre Santa Catarina. 
- Millora pas de vianants a Els Comptals. 

 
 
 
 
Programa Ciutat 
Qualitat de vida 
 
 

 
 
Pla de prevenció i promoció de 
la salut. 
 

 
- Projecte “Pamboli”, foment d’hàbits alimentaris saludables en escoles. 
- Formació en hàbits de vida saludables : higiene i primers auxilis. 
- Impulsar novament el Consell de drogodependències i desenvolupar un 

programa en drogodependències. 
- Detecció precoç en salut adreçat a escolars de primària. 
- Programa Nits Q. 
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Millora de la qualitat de vida 
de les persones amb 
discapacitat. 
 

 
- Elaborar i desenvolupar el pla d’inclusió de la discapacitat a la ciutat de 

Manresa. 
- Desenvolupar el programa d’arranjament d’habitatges per gent gran i 

discapacitats de la Diputació de Barcelona. 
- Realitzar una atenció especialitzada al col·lectiu de persones amb discapacitat 

mitjançant l’equip d’atenció a la dependència i discapacitat. 
- Donar suport tècnic, material i econòmic a entitats de discapacitats o de 

familiars de discapacitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Ciutat 
Qualitat de vida 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Millora de la qualitat de vida 
de la infància i adolescència. 
 

 
- Elaborar i desenvolupar el Pla local d’infància. 
- Millorar el suport a l’escolarització dels infants e Manresa: ajuts de menjador, 

ajuts a l’escolarització. 
- Mantenir els diferents programes i serveis preventius d’atenció al col·lectiu 

d’infants i adolescents: centres oberts per infants, Espai Jove per adolescents i 
joves.    

- Portar a terme anualment la Festa dels Drets dels Infants des del Pla d’inclusió 
de la ciutat i amb la participació del Consell d’Infants i la Xarxa d’inclusió 
social. 

- Col·laborar activament en l’elaboració del Protocol comarcal de maltractaments 
infantils. 

- Mantenir els diferents dispositius tècnics de suport prioritzant les famílies en 
situació de risc social : servei d’intervenció en les famílies i servei de famílies 
col·laboradors “Fem de tiets”, Enxarxa 08240. 

- Elaborar un mapa d’espais de joc i lúdics pels infants. 
- Creació i manteniment del Consell d’adolescents. 
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Promoció de les polítiques per 
joves 

 
- Aprovació del Pla Local de Joventut 2013/2016. 
- Posada en marxa de l’Oficina Jove del Bages. 
- Dinamització del Consell de Joves. 
 

 
 
 
Promoció de l’activitat física. 
 

 
- Recuperar la participació de Manresa al cicle de Caminades de la gent gran de 

la DIBA i potenciar el programa municipal de passejades “Pas a pas fent salut”. 
- Desenvolupar el projecte de Patis Oberts a les escoles per crear espais de 

convivència entre els infants a través del joc i l’esport no reglat. 
- Crear nous espais esportius recreatius d’ús lliure ( espai Pista Castell) i millorar 

l’accessibilitat i les condicions de seguretat i convivència dels actuals.  
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PROGRAMES DE GOVERN                                                                      Eix estratègic:                3. AMBICIÓ 
 
Programa Actuació Accions 

 
 
 
Pla d’ajuts amb criteris 
unificats. 
 

 
- Revisió de l’actual Programa d’ajudes individualitzades. 
- Revisió sistema d’ajuts alimentaris. 
- Elaboració i posada en marxa de les bases d‘un nou programa d’ajuts de 

naturalesa social destinats a fer front l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 

- Programa d’ajuts al pagament de l’IBI. 
- Elaboració i posada en marxa d’un Programa d’ajudes per a persones i famílies 

que no poden fer front al pagament de les rendes de lloguer. 
 

Acompanyament integral per 
l’accés a l’habitatge. 
 

 
- Ampliació i gestió del parc públic i privat de l’habitatge. 
- Crear un servei d’ajuts a la mediació hipotecària. 
- Creació d’un Fons Social de Vivendes. 
- Impulsar projectes de masoveria urbana. 
- Creació d’una comissió d’habitatge. 
- Crear un servei d’intermediació de lloguers. 
 

 
Pla local de serveis socials. 
 

 
- Redacció, aprovació i execució el Pla local 2011-2014. 
- Revisió i aprovació del Pla de serveis socials bàsics municipals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa atenció 
a les necessitats 
socials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pla local d’inclusió social. 
 

 
- Redacció, aprovació i execució del Pla local d’inclusió social 2012-2015. 
- Continuïtat i impuls a la xarxa d’entitats per la inclusió social. 
- Posta en marxa i desenvolupament del projecte ‘inclusió social « Entre 

tothom ». 
- Elaboració i posada en marxa d‘un programa municipal de voluntariat “Temps 
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d’or” 
- Elaboració, aprovació i seguiment del pla d’igualtat entre homes i dones 2012-

2015. 
- Elaboració i posada en marxa d’un projecte d’horts comunitaris. 
- Elaboració i posada en marxa del projecte de suport a l’escolarització 

“Voluntariat per l’aprenentatge”. 
- Elaboració informe social 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Coordinació 
interadministrativa i d’entitats 
d’atenció social. 
 

 
- Establir acords i convenis amb les diferents entitats socials e la ciutat. 
- Millorar els serveis existents i impulsar nous serveis en la cobertura de 

necessitats bàsiques a la ciutat : únic punt de distribució d’aliments, servei de 
dutxes i creació ‘un rober social. 

- Mantenir i activar els òrgans de participació : consell de serveis socials i el 
consell de la dona. 

- Impulsar una taula de coordinació territorial de la Catalunya Central (Manresa, 
Vic, Berga i Igualada). 

 
 
 
Programa de 
suport i impuls a 
l’activitat 
econòmica 
 
 
 

 
 
 
Suport a la creació d’empreses 
i a la promoció del comerç. 

 
- Atenció a les empreses i prospecció de la seva capacitat e generar ocupació.. 
- Programes de formació d’emprenedoria. 
- Ocupació completa del Viver d’empreses del Palau Firal. 
- Redacció del document Pacte de Ciutat.  
- Suport a les iniciatives del comerç. 
- Bases per la concessió de microcrèdits per afavorir la creació i modernització 

d’empreses de Manresa. 
 

 
 
 
A continuació exposem les accions del Pacte de Ciutat sota els mateixos criteris explicats a l’inici d’aquest apartat. 
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PACTE DE CIUTAT                                                          1. Ocupació 
 
 
Àmbit Actuació Accions 

 
 
1.1. Potenciar els serveis 
d’orientació i inserció 
laboral, i la borsa de 
treball. 

 
1.1.1. Potenciar el Club de la Feina com a espai de recerca activa de treball. 
1.1.2. Mantenir el contacte amb les empreses i també la recerca d’informació per fer un recull 
d’ofertes laborals a disposició dels demandants. 
1.1.3. Atenció als demandants de feina, de forma individualitzada o en sessions grupals, per 
oferir-los informació del mercat de treball local i acompanyar-los en la recerca de feina  
1.1.4. Oferir orientació, assessorament i acompanyament cap a l’autoocupació. En particular, a 
aquelles persones desocupades que es considerin més adients per motius d’experiència i 
qualificació en el seu ofici, pel seu nivell formatiu o bé per motivació personal. 
 

 
 
1. OCUPACIÓ 

 
1.2. Pla local extraordinari 
d’urgència en favor de 
l’ocupació 
 

 
1.2.1. Dotació d’un fons econòmic municipal extraordinari amb aportacions d’altres 
administracions, si aquestes es produeixen, o d’altres agents econòmics i socials de la ciutat. 
Aquest fons es dotarà en la mesura de les possibilitats reals i factibles, i en els terminis que es 
puguin determinar. La seva finalitat serà procedir a contractacions que donin cobertura laboral 
bàsica a persones en atur, amb prioritat pel següents col·lectius: aturats a càrrec de famílies sense 
cap ingrés i aturats amb prestació social exhaurida. 
1.2.2. En relació al punt anterior, en la selecció dels beneficiaris intervindran les organitzacions 
empresarials, sindicals i les entitats del tercer sector signants d’aquest Pacte. 
1.2.3. L’Ajuntament inclourà en els plecs de condicions de les seves contractacions d’obres i 
serveis, que per les seves característiques així ho permetin, barems de valoració concernents al 
desenvolupament del territori i la proximitat dels centres de decisió; també, criteris d’utilitat 
social com per exemple la integració de col·lectius en risc d’exclusió, la contractació de persones 
discapacitades o la formació dels treballadors. 
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1.2.4. Creació d’una Taula Multisectorial per a l’Ocupació, formada per l’Ajuntament, les 
organitzacions empresarials i sindicals, els col·legis professionals, els gremis, les associacions 
comercials i d’altres agents econòmics i socials (FUB, Althaia, CTM i Parc Central, PTB, 
Fundació Lacetània, etc.) amb la finalitat de liderar, coordinar i compartir les accions de 
promoció econòmica i, sobretot, les de generació d’ocupació que es realitzen a la ciutat. 
 

 
1.3. Descentralització del 
Tribunal Laboral de 
Catalunya 

 
1.3.1. Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat la descentralització del 
Tribunal Laboral de Catalunya, amb una seu a Manresa, el qual doni cobertura a la Catalunya 
Central. 
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PACTE DE CIUTAT                                                          2. Formació 
 
 
 
Àmbit Actuació Accions 

 
2.1.Suport a l’ensenyament 
obligatori i la formació 
professional 
 

 
2.1.1. Manresa com a ciutat pilot de la formació professional dual. Cercar fórmules de 
col·laboració entre empreses, centres de formació i serveis municipals d’ocupació per tal 
d’incorporar mà d’obra no especialitzada a les empreses per a l’aprenentatge i adquisició 
d’experiència professional bàsica. 
2.1.2. Garantir el manteniment dels programes per a l’èxit escolar destinats a l’alumnat 
d’educació primària i secundària obligatòria, i impulsar-ne de nous. 
 

 
 
2. 
FORMACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Suport a la formació 
per al treball 

 
2.2.1. Combinar la formació orientada als oficis tradicionals o sectors de baixa qualificació, amb 
la formació relativa al desenvolupament tecnològic de nivells mig i alt. Impulsar l’ampliació de 
l’oferta formativa amb nous graus universitaris d’acord amb les necessitats del teixit 
empresarial. Així, caldria afavorir el creixement del nombre d’estudiants a les titulacions de 
tipus tècnic (sobretot enginyeries) que poden reforçar la capacitat tecnològica i d’innovació, i  
tenen més oportunitats laborals. 
2.2.2. Mantenir una oferta de cursos i programes formatius de nivell mig i alt per a l’orientació i 
qualificació professional, tant per a persones aturades com per a persones en actiu. En aquest 
sentit, cal adaptar els currículums formatius de les persones en atur a les necessitats reals del 
mercat laboral i als diferents nivells formatius –per exemple, promoure la formació ocupacional 
per atendre persones amb dependència, una activitat que generarà nous llocs de treball en un 
futur proper–. 
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2.2.3. Potenciar els recursos locals (entitats, equipaments, centres, etc.) dels quals disposa el 
territori en favor de la formació i l’ocupació. N’és un exemple la Fundació Lacetània, a la qual 
cal dedicar una labor política d’impuls i promoció, en centres formatius i empreses, de les 
pràctiques dels alumnes de formació professional. També, establir formes de col·laboració i 
coordinació entre el Centre de Normalització Lingüística (CNL), l’Escola d’Adults i el Centre 
d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) per tal disposar d’una oferta de cursos de català suficients 
per facilitar la integració laboral de les persones que no el coneixen. Igualment, promoure –
conjuntament amb el teixit associatiu i les entitats dedicades a la formació– activitats 
d’alfabetització digital que dotin a la ciutadania dels coneixements necessaris per fer un ús 
suficient de les TIC. 
2.2.4. Facilitar als treballadors afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació –en la modalitat 
de suspensió de contractes– l’accés a accions formatives, atenent a les característiques especials 
de la seva situació. 
 

  
2.3. Universitats 
 

 
2.3.1. Fomentar la incorporació de becaris en pràctiques a les empreses i administracions, com a 
primer pas en l’experiència i inserció laboral dels estudiants. 
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PACTE DE CIUTAT                                                          3. Integració i Cohesió Social 
 
 
Àmbit Actuació Accions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
INTEGRACIÓ 
I COHESIÓ 
SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Serveis socials i 
atenció a les persones 
 

 
3.1.1. Priorització de l’atenció a les famílies. Reforçar el suport professional i el sistema d’ajuts 
individualitzats que ajudi a resoldre aquelles necessitats més immediates de les famílies, i 
tramitar les sol·licituds de renda mínima d’inserció cap a la Generalitat de Catalunya, així com 
tramitar les prestacions econòmiques exigint la màxima claredat, transparència i celeritat pel que 
fa a la gestió d’aquestes prestacions socials (Renda Mínima d’Inserció i Dependència, entre 
altres). 
3.1.2. Crear un programa pel foment i la formació del voluntariat i que faciliti la coordinació de 
les entitats d'ajuda social de la ciutat que disposin de voluntaris per tal d’assolir el màxim grau 
d’eficàcia, eficiència, planificació i cooperació en els programes d’atenció social urgent i a 
persones necessitades, evitant duplicitats o desaprofitament de recursos. Promoure la dedicació 
voluntària per part de treballadors jubilats (o prejubilats) en favor de l’ensenyament d’oficis, i la 
transmissió d’experiència, coneixements i valors (“banc de temps”). 
3.1.3. Garantir els increments que siguin necessaris en la dotació pressupostària dels serveis 
socials bàsics, sobretot d’aquelles partides destinades als ajuts per cobrir les necessitats més 
essencials (alimentació, escola, salut i habitatge) i a mantenir l’atenció social necessària. 
Incrementar fins on sigui necessari l’import pressupostari de beques de menjador escolar i altres 
ajuts de suport a l’escolarització. Mantenir, mentre sigui necessari, els serveis que asseguren la 
cobertura de necessitats bàsiques com és el menjador social. 
3.1.4. Suport a la infància i l’adolescència: ajudar a programes de reforç als alumnes per tal 
d’evitar el fracàs escolar; mantenir el programa per a adolescents “Joves del Nucli Antic” que 
afavoreix la participació, la convivència i la prevenció de conflictes; garantir el funcionament 
dels Centres Oberts, i potenciar la creació de nous programes. 
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3.1.5. Revisar el sistema de bonificacions i exempcions del bus urbà, per tal de fer-lo socialment 
més just i econòmicament més eficient. 
 

 
3.2. Habitatge 

 
3.2.1. Prosseguir amb la mediació a través del Col·legi d’Advocats per evitar els desnonaments, 
per execucions hipotecàries o impagaments de lloguers, i els casos d’assetjament immobiliari.  
3.2.2. Treballar en aquesta direcció amb la col·laboració dels serveis socials, l’empresa 
municipal d’habitatge, Fòrum SA, i les entitats socials. 
3.2.3. Mantenir converses amb els bancs i altres institucions gestores de parc immobiliari per tal 
de destinar al lloguer social una part del seu parc d’habitatges. 
Impulsar projectes de “masoveria urbana” mitjançant incentius fiscals als propietaris 
d’habitatges en desús, que puguin ser ocupats a preu social per persones que contribueixin a la 
seva rehabilitació i manteniment. 
3.2.4. Prioritzar les inversions en obra urbana sota criteris de millora de la qualitat de vida dels 
residents, fent de l’espai urbà un entorn accessible i agradable per als vianants. 
 

  
 
 
 
 
3.3. Acollida 

 
3.3.1. Mantenir el servei “Agent d'Acollida”: atenció a tota persona nouvinguda que arriba  a la 
ciutat, així com els immigrants retornats, reagrupats, etc. Informació i suport en relació a 
aspectes bàsics de la ciutat, serveis i recursos, lliurament de material editat, etc. 
3.3.2. Servei d’intermediació “ENLLAÇ-Intermediació i Treball Comunitari”: prevenció i 
atenció de totes aquelles situacions de conflictivitat veïnal i comunitària que es puguin donar a la 
ciutat. 
3.3.3. Treballar coordinadament amb el servei “Espai Jove”, amb l’objectiu d’afavorir la plena 
integració social dels joves nouvinguts. 
3.3.4. Incentivar el potencial que tenen les entitats, sobretot les esportives i de cultura popular, 
per incorporar la població nouvinguda. Donar suport a les entitats formades per nouvinguts, amb 
l’objectiu de fomentar la seva plena integració en la dinàmica participativa de la ciutat. 
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3.3.5. Potenciar les polítiques d'acomodació dirigides a aquelles persones que ja fa uns quants 
anys que resideixen a la ciutat i encara necessiten assolir un nivell mínim d'integració, 
especialment les dones. 
 

 
3.4. Participació ciutadana 

 
3.4.1. A través dels processos de participació ciutadana, fer aflorar valors com el respecte, 
l’esforç, la pluralitat, la solidaritat, la integració, la igualtat i el diàleg. Implicar i fomentar la 
participació dels ciutadans a la vida de la ciutat. Desplegar un model de participació ciutadana 
basat en la proximitat, la transparència, el contingut, la flexibilitat, el diàleg amb els ciutadans i 
el seguiment constant de l’actuació municipal, amb l'objectiu de posar a consideració de la 
ciutadania els programes i les actuacions. 
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En aquest apartat definim els diferents projectes i accions que s’han plantejat des dels 
tres espais que hem explicat a l’apartat de metodologia. 
 
Són projectes que sorgeixen d’un debat de les diferents entitats de la Xarxa d’Inclusió 
Social a través d’una reflexió prèvia de necessitats socials de la ciutat i desprès una 
priorització consensuada de les diferents problemàtiques establertes en funció de les 
possibilitats i capacitats de donar resposta de la Xarxa d’Inclusió Social per fer-hi front. 
A partir d’aquí s’estableixen grups de treball on es dissenyen els diferents projectes a 
realitzar.  
Les fitxes estan diferenciades en relació l’espai de referència que corresponen. Cada 
fitxa inclou la descripció, els objectius, els referents del projecte i els principis generals 
a que donen resposta emmarcats en el Pla d’Inclusió Social 2014-2016. 
    
6.1. Espai de Pla6.1. Espai de Pla6.1. Espai de Pla6.1. Espai de Planificació Interna de l’Ajuntament de Manresanificació Interna de l’Ajuntament de Manresanificació Interna de l’Ajuntament de Manresanificació Interna de l’Ajuntament de Manresa    
 
 6.1.1. Pla d’Inclusió de la Discapacitat al municipi de Manresa 
Descripció: La finalitat que vol perseguir el Pla és el de ser una eina de treball transversal i 
en xarxa per garantir la perspectiva d’accessibilitat universal en totes les accions i les 
polítiques municipals, per tal d’avançar cap a la plena igualtat d’oportunitats. 
 
Objectius: 

• Promoure la participació de les persones amb discapacitat en els programes educatius 
d’àmbit municipal i fomentar l’escola inclusiva. 

• Afavorir la plena participació i integració de les persones amb discapacitat en el món 
laboral a través dels processos d’orientació professional, formació i treball. 

• Facilitar l’accés efectiu de les persones amb discapacitat als recursos i serveis de 
prevenció i atenció a la salut. 

• Garantir l’accés als recursos i prestacions dels serveis socials del territori a les 
persones amb discapacitat i les seves famílies. 

• Garantir i facilitar la participació de persones amb discapacitat en activitats culturals, 
esportives i de lleure. 

• Promoure i facilitar la participació social activa i el foment de les xarxes socials de 
les persones amb discapacitat a la ciutat de Manresa. 

• Promoure l’accessibilitat universal tenint en compte els diferents tipus de discapacitat 
i l’accés a un habitatge digne. 

A través d’aquests objectius el Pla estableix unes accions a realitzar. 
Referents del projecte: 
Ajuntament de Manresa amb el suport Grup Promotor de la Xarxa d’Inclusió Social. 
Principis generals: 

• Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits d’intervenció, ( 
serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) amb l’objectiu 
d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la inclusió social més enllà dels 
serveis socials. 

• Garantir mecanismes preventius i d’atenció a les persones i famílies de la Ciutat que 
es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 
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 6.1.2. Pla Local d’Infància i Adolescència de Manresa 
Descripció: 
El Pla vol ser un exercici de planificació i, com a tal de definició d’objectius, criteris i 
actuacions a desenvolupar adreçades als infants i adolescents de manera que el document 
esdevingui un referent per l’organització municipal. El Pla es fonamenta en tres principis 
bàsics: transversalitat, treball en xarxa i adaptabilitat. 
Objectius:  

• Garantir els drets dels infants.  
• Fomentar la participació infantil com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.  
• Fomentar els projectes de ciutat saludable, educadora i sostenible.  
• Potenciar els projectes de lleure infantil i les relacions intergeneracionals i 

interculturals dels infants. 
 
Referents del projecte: 
Ajuntament de Manresa amb el suport de Diputació de Barcelona 
. 
Principis generals: 

• Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits d’intervenció, ( 
serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) amb l’objectiu 
d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la inclusió social més enllà dels 
serveis socials. 

• Garantir mecanismes preventius i d’atenció a les persones i famílies de la Ciutat que 
es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 

• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
 
 
 6.1.3. Programa de Voluntariat Social. Temps d’Or 
Descripció: 
El Programa “Temps d’Or” té com a finalitat crear una borsa de voluntariat per atendre 
necessitats detectades directament de serveis socials i col·laborar en el funcionament de 
serveis i activitats municipals. 
Objectius:  

• Reconeixement del voluntariat com a eina fonamental en la xarxa dels serveis socials 
i/o programes d’atenció a les persones. 

• Incentivar al voluntariat, a través de campanyes de sensibilització, motivació i 
formació del mateix. 

• Crear una borsa de voluntaris socials que donin suport a activitats i serveis 
municipals. 

• Establir vincles de col·laboració amb altres projectes de voluntariat dins la ciutat, 
col·laborant en la creació d’una plataforma informativa d’accés al voluntariat única. 

Referents del projecte: 
Ajuntament de Manresa. 
Principis generals: 

• Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits d’intervenció, ( 
serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) amb l’objectiu 
d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la inclusió social més enllà dels 
serveis socials. 
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• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
 
 6.1.4. Projecte de Suport Comunitari. “ Entre tothom”  
Descripció:  
El projecte vol potenciar la intervenció integral i comunitària dels serveis socials a través de 
donar respostes conjuntes des de la perspectiva dels res vèrtexs de la inclusió social. És un 
projecte que vol enfortir la xarxa associativa i oferir un suport integral a persones usuàries de 
serveis socials. 
Objectius: 

• Potenciar un treball en xarxa entre les diferents entitats socials que treballen al 
territori. 

• Promoure la participació dels usuaris/àries de Serveis socials en entitats de la Xarxa. 
• Crear un treball de capacitació i implicació en la comunitat de persones en situació 

d’exclusió social o risc de patir-ne. 
• Corresponsabilització dels agents i persones implicades i beneficiàries del projecte. 

Referents del projecte: 
Ajuntament de Manresa i Fundació APIP-ACAM.. 
Principis generals: 

• Garantir mecanismes preventius i d’atenció a les persones i famílies de la Ciutat que 
es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 

• Promoure la participació, el diàleg social i la coordinació entre els diferents agents 
presents a la ciutat, a través d’aprofundir i ampliar la dimensió comunitària de les 
accions que es porten a terme a favor de la inclusió 

 
 
 
 6.1.5. Foment d’actuacions inclusives de l’Ajuntament de Manresa. 
Descripció: 
A través del recull d’actuacions inclusives de l’Ajuntament de Manresa extretes dels 
Programes de Govern i el Pacte de ciutat es vol dissenyar propostes de treball conjunt entre 
les diferents regidories per crear sinergies entorn la inclusió social. 
Objectius: 
- Promoure actuacions inclusives de treball conjunt dins l’Ajuntament. 
- Fer visible les actuacions inclusives que es realitzen des de l’Ajuntament. 
Referents del projecte: 
Ajuntament de Manresa 
Principis generals: 

• Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits d’intervenció, ( 
serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) amb l’objectiu 
d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la inclusió social més enllà dels 
serveis socials. 

• Garantir mecanismes preventius i d’atenció a les persones i famílies de la Ciutat que 
es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 

• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
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6.2. Espai Tècnic d’ Informació6.2. Espai Tècnic d’ Informació6.2. Espai Tècnic d’ Informació6.2. Espai Tècnic d’ Informació 
 
6.2.1. Informe Social 
Descripció: 
Realitzar un document d’anàlisi on quedi reflectida quina és la situació social de la ciutat.Per 
poder tenir una eina de planificació en projectes socials per qualsevol agent del territori que 
ho requereixi. 
 
Objectius: 

• Oferir coneixement sobre la realitat social de la ciutat. 
• Crear dinàmiques de treball conjunt per consensuar la realitat social de la ciutat. 

 
Referents del projecte: 
Ajuntament de Manresa 
. 
Principis generals: 

• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
 
 
 6.2.2. Mapa de recursos per la inclusió social 
 
Descripció:  
El Mapa de Recursos per la Inclusió Social és un instrument per la ciutadania on queda 
reflectit tots aquells recursos que fomenten la inclusió social a la ciutat, diferenciat pels 
diferents àmbits de la inclusió social i els col·lectius vulnerables. 
 
Objectius: 

• Actualitzar el Mapa de Recursos 
• Fer una campanya de l’eina a la ciutadania. 

 
Referents del projecte: 
Ajuntament de Manresa 
. 
Principis generals: 

• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
 

 
 
6.3. Espai de la Xarxa d’Inclusió Social6.3. Espai de la Xarxa d’Inclusió Social6.3. Espai de la Xarxa d’Inclusió Social6.3. Espai de la Xarxa d’Inclusió Social 
 
 6.3.1. Setmana dels Drets dels Infants 
Descripció:  
El Grup de treball de la Xarxa d’Inclusió Social és el responsable de planificar i organitzar la 
Setmana dels Drets dels Infants a Manresa amb diverses activitats per la infància i 
adolescència de la ciutat i les seves famílies. 
Objectius: 
Els objectius d’aquest grup de treball són: 
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• Sensibilitzar la població envers els drets dels infants i especialment sobre el dret a la 
salut en el marc de la Convenció. 

• Aglutinar esforços a nivell de ciutat per la celebració dels Drets dels Infants i crear 
sinergies. 

• Promoure la participació dels infants de la ciutat de Manresa. 
Referents del projecte: 
Església Evangèlica Betel, Pla Comunitari de la Balconada, Federació d’Associacions de 
Veïns de Manresa, Creu Roja, Nord de la Dona, CAE, Pla Comunitari Xup, Agrupament 
Escolta Antoni Gaudí, Fundació Universitària del Bages, Pla Comunitari de la Font dels 
Capellans, Associació de veïns/es de les Escodines, AMPANS, Consell d’Infants, 
Ajuntament de Manresa, Fundació Althaia, Comunitat de Sant Egidi.. 
Principis generals: 

• Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits d’intervenció, ( 
serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) amb l’objectiu 
d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la inclusió social més enllà dels 
serveis socials. 

• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
 
 
 
 6.3.2. Llenguatge des del respecte 
Descripció: 
Sensibilitzar a través del full informatiu sobre el llenguatge des del respecte en relació als 
diferents col·lectius d’inclusió social. El grup de treball es planteja fer difusió d’aquest 
material amb la ciutadania. 
Objectius: 

• Sensibilitzar la ciutadania en relació a l’ús del llenguatge des del respecte. 
• Potenciar el treball en xarxa amb objectius comuns. 

 
Referents del projecte: 
GIMMA, Associació de Familiars de Malalts Mentals del Bages, CNL Montserrat i 
Ajuntament de Manresa. 
. 
Principis generals: 

• Garantir mecanismes preventius i d’atenció a les persones i famílies de la Ciutat que 
es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 

• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de l’exclusió social. 
 
 
 6.3.3. Prevenció de l’aïllament en cas de viduïtat i solitud 
Descripció:  
El projecte té com a finalitat facilitar a les persones que es detectin ( que poden patir 
aïllament per la pèrdua de parella o solitud) l’accés a la xarxa associativa de la ciutat, 
entenent que són espais que faciliten entrar en contacte amb d’altre4s persones i que també 
ofereixen activitats per ocupar el temps lliure. Això permet que l’espiral no condueixi cap a 
un deteriorament, sinó cap a una millora i encara la vellesa d’una forma el màxim d’activa 
sempre que la salut ho permeti. 
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Objectius: 
• Prevenció d’exclusió social en les persones grans soles de la ciutat. 
• Oferir coneixement sobre la xarxa associativa de la ciutat. 
• Promoure l’envelliment actiu i la solidaritat entre iguals. 

Referents del projecte: 
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Servei d’Acompanyament en el Dol de 
Manresa i Comarques i Ajuntament de Manresa.. 
Principis generals: 

• Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits d’intervenció, ( 
serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) amb l’objectiu 
d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la inclusió social més enllà dels 
serveis socials. 

• Garantir mecanismes preventius i d’atenció a les persones i famílies de la Ciutat que 
es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 

• Promoure la participació, el diàleg social i la coordinació entre els diferents agents 
presents a la ciutat, a través d’aprofundir i ampliar la dimensió comunitària de els 
accions que es porten a terme a favor de la inclusió 

 
 
 6.3.4. Voluntariat per l’aprenentatge 
 
Descripció:  
La finalitat del projecte és incidir en el fracàs escolar de la ciutat i idear un projecte 
relacionat amb les Comunitats d’Aprenentatge. 
 
Objectius: 

• Oferir un suport i un acompanyament als infants de 6è de primària i 1r ESO en el seu 
traspàs escolar. 

• Oferir un suport a les seves famílies. 
• Fer un treball comunitari i en xarxa des dels serveis socials. 

Referents del projecte: 
FAVM, FAMPA, AMPA Valldaura, AMPA Guillem Catà, CX Espais, AVE Escodines, 
FUB, Ajuntament de Manresa, Associació TDAH i Assocació Pigmalió. 
. 
Principis generals: 

• Garantir mecanismes preventius i d’atenció a les persones i famílies de la Ciutat que 
es troben en una situació de vulnerabilitat davant l’exclusió. 

• Promoure la participació, el diàleg social i la coordinació entre els diferents agents 
presents a la ciutat, a través d’aprofundir i ampliar la dimensió comunitària de els 
accions que es porten a terme a favor de la inclusió 
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El seguiment del Pla d’Inclusió Social el farà, per una banda, la Xarxa d’Inclusió Social 
ja que els diferents projectes que sorgeixen dels tres espais de planificació són projectes 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014                    42 

que o bé han sorgit de la pròpia Xarxa o han estat acordats dintre aquest espai, i per altra 
banda, el seguiment del Pla també és realitzat per la secció de serveis socials com a 
responsable del Programa d’Inclusió Social.  
 
L’avaluació és un instrument que ha de permetre l’anàlisi, el seguiment i la millora del 
pla i que, per tant, ha de facilitar informació per saber com s’està executant la política 
d’inclusió social a Manresa. 
 
Quan parlem d’avaluació del Pla d’Inclusió Social fem referència a processos que en 
permeten la revisió i millora, però cal no oblidar que l’avaluació també permet la 
previsió d’espais de treball transversal que han de facilitar la rendició de comptes i 
explicar els resultats del pla a tots els actors que treballen per a la inclusió social a la 
ciutat. 
 
En aquest sentit, l’avaluació és un procés de treball que ha de formar part del pla en tant 
que permet detectar-ne l’efectivitat i l’eficiència, ha de facilitar el reajustament del seu 
contingut i la reassignació de recursos d’acord amb les accions i els resultats esperats. 
 
S’ha de tenir en compte que cada projecte o actuació que engloba el Pla d’Inclusió ja té 
definits uns indicadors d’avaluació i un sistema d’avaluació i seguiment. És per això 
que en aquest apartat establim uns indicadors d’avaluació en relació als Principis 
generals establerts en el marc del Pla d’Inclusió Social 2014-2016. 
 
Principi general:   
 

• Reforçar les respostes integrals i la coordinació entre diferents àmbits 
d’intervenció, ( serveis socials, sanitat, ocupació, ensenyament, territori ... ) 
amb l’objectiu d’aconseguir ampliar la implicació i compromís amb la 
inclusió social més enllà dels serveis socials. 

 
Indicadors: 

o Nombre de diferents àmbits sectorials en els quals intervé el Pla d’Inclusió 
Social. 

o Nombre de col·lectius vulnerables en els què intervé el Pla d’Inclusió 
Social. 

o Percentatge d’accions realitzades de caràcter inclusiu en els Programes de 
Govern i el Pacte de Ciutat. 

o Nombre de coordinacions en relació al Pla d’Inclusió Social per espais. 
o Percentatge/Nombre de departaments o àrees municipals implicats 

conjuntament en el disseny i en la implementació del Pla respecte el 
conjunt de departaments/àrees municipals. 
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Principi general:  
 

• Garantir mecanismes preventius, de promoció i atenció a les persones i 
famílies de la ciutat que es troben en una situació de vulnerabilitat davant 
l’exclusió. 

 
Indicadors:  

o Percentatge d'actuacions i mesures programades o projectades per nombre 
d'àmbits d'exclusió social respecte al total d'actuacions i mesures 
programades en el marc del Pla. 

o Percentatge d'actuacions preventives i de promoció adreçades a col·lectius 
vulnerables programades en el marc del Pla d’Inclusió Social. 

o Nombre de participants en projectes que donin resposta aquest principi. 
o Comparació anual dels col·lectius vulnerables descrits per el Pla d’Inclusió 

Social en relació les memòries de serveis socials per tal de detectar nous 
col·lectius d’intervenció. 

o Nombre de respostes engegades en relació a nous col·lectius detectats. 
o Nombre d’actuacions noves iniciades per serveis socials en l’àmbit 

comunitari. 
 

 
Principi general:   
 

• Promoure la participació, el diàleg social i la coordinació entre els diferents 
agents presents a la ciutat. 

 
Indicadors:  

o Percentatge d'actuacions en matèria de desenvolupament comunitari 
programades respecte al total d'actuacions i mesures programades en el 
marc del Pla. 

o Nombre d’activitats de coordinació en àmbit inclusiu amb altres municipis. 
o Increment d’adhesions a la Xarxa d’Inclusió Social. 
o Nombre de trobades de la Xarxa d’Inclusió Social. 
o Nombre de projectes engegats amb la Xarxa d’Inclusió Social. 
o Nombre de projectes consolidats respecte el total dels projectes promoguts 

per la Xarxa d’Inclusió Social. 
 

 
Principi general: 
 

• Sensibilitzar, generar i transferir coneixement sobre el fenomen de 
l’exclusió social. 
 

Indicadors: 
o Nombre d'objectes d'estudi (diversitat temàtica) en matèria d'exclusió 

social abordats per fase de desenvolupament del Pla. 
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o Nombre de productes per la transferència de coneixement en relació a la 
inclusió social: informe social, mapa de recursos,... 

o % del projectes que s’han difós a la ciutadania en matèria d’inclusió social. 
o Nombre d’actuacions de sensibilització 

 
 
L’alcalde  informa que la Junta de Portaveus va acordar que no hi hauria intervenció 
en els quatre primers punts de les Qüestions de Presidència, llevat del punt 2.5. 
Tot seguit dóna la paraula a la Sra. M. Mercè Rosich, regidora delegada de Serveis 
Socials, Acollida i Cooperació, perquè doni compte del Pla d’Inclusió Social de 
Manresa 2014-2016, i a continuació als Grups Municipals perquè puguin intervenir al 
respecte. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació, informa que aquesta resolució que ha dictat com a regidora delegada 
aprova el Pla d’Inclusió Social de Manresa 2014-2016, és l’instrument del qual es dota 
l’organització municipal pel que fa a la política d’inclusió social. 
 
Diu que aquest pla, que parteix del 2009, ha estat elaborat amb unes directrius molt 
marcades per la Generalitat de Catalunya, que és qui marca la normativa, i 
l’Ajuntament el que ha fet és un canvi de metodologia en el sentit que s’ha intentat 
generar unes aliances entre diferents entitats socials de la ciutat. Concretament són 50 
entitats socials més l’Ajuntament de Manresa que, mitjançant un espai de coordinació i 
treball conjunt, han anat valorant les necessitats socials del municipi per veure quins 
programes es podien anar desenvolupant. 
 
Aquests programes estan emmarcats en el Pacte de Ciutat i també en el Pla de l’equip 
de govern i per això es presenta com un document ordenat, escrit i determinat, però 
que en realitat no presenta cap projecte ni cap programa que quedi directament ja 
aprovat. 
 
Diu que aquest document va ser lliurat a tots els Grups municipals la setmana passada 
i que l’únic Pla que ha estat aprovat per aquest ple és el Pla d’Inclusió de la 
Discapacitat. 
 
Actualment hi ha un altre pla que s’està elaborant i que properament es portarà a 
aprovació d’aquest ple que és el Pla d’Infància i Adolescència. 
 
Pel que fa a la resta són programes d’actuació com el Programa de Voluntariat Social  
“Temps d’Or”,  el Projecte de Suport Comunitari “Entre Tothom”, la Setmana dels Drets 
dels Infants, el de Prevenció de l’aïllament en cas de viduïtat i solitud, que han anat 
sorgint d’aquest treball amb les diferents entitats de la ciutat. 
 
Amb relació al seguiment i l’avaluació d’aquest Pla d’Inclusió Social són indicadors que 
vénen marcats i determinats per la Generalitat i en aquest sentit no hi ha cap indicador 
que no vingui normativitzat. 
 
El Pla d’Inclusió Social conté totes les accions de caràcter inclusiu emmarcades en el 
Pacte de Ciutat i en el Programa de govern, el qual es presenta per a coneixement 
d’aquest Ple, com també es va fer davant la Junta de Portaveus. 
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El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP,  manifesta que el 
seu grup creu que la forma com s’ha presentat aquest pla no és la més adient ja que 
creuen que és un tema prou important com perquè es debati i es voti en el Ple. 
Diu que, tot i que s’hauria acabat aprovant, hauria estat millor que no pas fent-ho 
mitjançant una resolució. 
 
Tot i això, el GMCUP creu que és un bon pla. Segurament haurien canviat alguna cosa 
però en general és un pla acurat, elaborat pels tècnics municipals, però el problema 
serà si es porta o no a la pràctica, ja que una cosa és el que hi ha escrit i una altra són 
les opcions polítiques o del moment que triï l’equip de govern i que facin possible que 
aquest pla tiri endavant.  
Diu que aquest pla incideix bastant en el tema de l’ocupació i l’experiència dels darrers 
anys és que els recursos per a ocupació en cada pressupost són inferiors a l’anterior i 
el CiO pràcticament s’ha desmantellat i veuen difícil que es puguin fer coses si no s’hi 
dediquen recursos. 
 
Un altre aspecte que els agradaria que es vetllés és el tema de la Xarxa per la Inclusió 
Social, tot i que es menciona que hi ha 55 agents, els agradaria una relació més 
detallada, els que van normalment a les reunions, si les reunions es fan tres o quatre 
cops l’any, si donen fruit, si la coordinació entre entitats és bona, ja que vist des de 
fora creu que cal una millor coordinació entre les entitats que s’ocupen d’aquests 
temes. 
 
El GMCUP vetllarà perquè aquest Pla es porti a terme, hi estan d’acord i treballaran 
perquè es porti a la pràctica. Diu que el Pla preveu uns indicadors per fer-ne 
avaluacions i esperen que des de l’equip de govern es facin públiques i s’informi al 
respecte, tot i que aviat hi haurà un altre equip de govern, però sigui quin sigui continuï 
informant i en el cas que no sigui així faran el possible perquè s’expliqui com 
evoluciona aquest Pla 2014-2016, que es comprometen perquè sigui dut a la pràctica. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, agraeix la tasca 
feta respecte al Pla d’Inclusió Social de Manresa.  
Entenen i comparteixen que es doni compte de la feina que s’està fent i que no hagi de 
passar per un dictamen que s’hagi de votar, ja que és una feina que estem obligats a 
fer, que s’ha de portar a terme i com a tal es dóna compte del que hi ha sobre la taula, 
que no és de debat, sinó d’informació. 
 
Des del GMPP entenen que el que està fent la regidoria és la seva tasca en l’àmbit de 
Serveis Socials i de la inclusió social d’aquest pla 2014-2016, entre d’altres qüestions 
perquè són directrius de la Generalitat. 
 
Diu que el que és important d’aquest Pla d’Inclusió Social, a part de les directrius que 
emanen del govern de la Generalitat, és que s’ha travat a través del Pacte de Ciutat, 
que sí que surt de l’aportació i dels treballs conjunts dels grups municipals d’aquest 
consistori, i que també està travat, treballat i recolzat per aquestes més de 50 entitats 
que en el document consten. 
 
El GMPP creu en la feina que s’està fent des de Serveis Socials i  que es reuneixen, i 
que aquestes entitats tenen l’ànim, l’esforç i la voluntat de treballar conjuntament 
perquè aquesta inclusió social de Manresa sigui superada, i creu que cal seguir fent 
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els esforços necessaris perquè aquest Pla segueixi el seu transcurs, una altra cosa 
seran les evolucions polítiques de futur que hi pugui haver d’aquí al 2016.  
Aquest és un document que l’equip de govern està donant a conèixer, amb 
transparència respecte a allò que està fent i que és positiu i creu que cal posar l’accent 
en allò que s’està fent respecte a aquest element. 
 
Acaba la seva intervenció agraint l’esforç de comunicació de l’equip de govern i diu 
que per a qualsevol element de dubte o de millora que es pugui suscitar tindran la 
col·laboració com a grups municipals. 
 
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, diu que aquest Pla que 
presenta la regidoria és un document molt ben elaborat i lògicament tots els objectius i 
els plantejaments són positius. 
 
Per al GMERC la gran quantitat d’objectius que planteja aquest pla pot fer que sembli 
força dispers i que les accions quedin molt diluïdes en el temps i en els resultats. 
Malgrat això, presenta una correcta contextualització, justificació i finalitat, acaba 
essent un inventari de totes les accions que tenen a veure amb el pla i que ja recull o 
bé el Pacte de Ciutat o el Pla d’Acció de Govern i/o són accions compartides amb la 
Xarxa d’inclusió social. 
 
Tal com el GMERC interpreta el tema de la inclusió aquesta supera l’àmbit d’acció del 
govern i pensen que hauria de ser dins del Pacte de Ciutat on es trobessin els 
mecanismes per desenvolupar les accions més importants. 
 
Aconseguir la inclusió és un tema molt transversal, però creuen que les dues columnes 
bàsiques i fonamentals han de ser la formació i la inserció laboral. Per això insten el 
consistori i el pacte de govern a un pla més concret que contempli aquests aspectes 
dins del Pacte de Ciutat, en un treball conjunt amb ensenyament, empreses i sindicats, 
doncs la resta dels temes, aquells que corresponen de manera més directa, sobretot a 
Serveis Socials, ja s’estan vetllant intensament, obligats i condicionats molt 
possiblement per la greu situació social. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, diu que el seu grup 
se sumarà al fet de comentar, com en d’altres vegades, que s’ha passat per aquest ple 
un pla que no es presenti com un dictamen sinó que passi com un donar compte, 
malgrat que s’ha donat l’oportunitat de poder expressar. 
 
Creu que és una mancança que no es pugui aprofitar el ple per poder debatre una 
feina que, com s’està veient, és d’agraïment i de felicitació per un Pla com el d’Inclusió 
Social, com ja van dir en el seu moment amb el Pla de Joventut i com han anat dient 
sempre, ja que consideren que la millor fórmula seria que passés com un dictamen 
perquè es pugui fer el debat. 
 
El GMPSC agraeix a l’alcalde que permetés en Junta de Portaveus que avui es pugui 
debatre. 
 
El GMPSC també se suma a la felicitació no només d’aquest document sinó de les 
accions que ja s’estan fent, ja que, com ha dit la regidora, és un document de 
continuïtat perquè el treball per la inclusió social a Manresa es va iniciar el 2009 quan 
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el GMPSC governava, i agraeix la seva continuïtat, i més en els temps de crisi i la 
situació que s’està vivint, creu que és fonamental. 
 
Diu que també ha estat molt interessant el fet de crear aquesta aliança amb la 
cinquantena d’entitats, que si poden ser més millor, però és un bon mecanisme de 
treball. 
 
Pregunta a la regidora que en relació als projectes que són de continuïtat -que no n’hi 
ha cap de nou-, quin instrument té el govern per saber que amb aquests projectes ja 
n’hi ha prou, o si ja s’estan cobrint els objectius de la inclusió social, o com se sap que 
no en calen de nous. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació,  agraeix el recolzament dels grups municipals i pren nota de les 
suggerències.  
Diu que el fet de portar-ho com una resolució per donar-ne compte ja semblava 
suficient perquè com que era un treball continuat, només es tractava d’elaborar un 
document per informar del que s’està portant a terme, ja que no s’aprovava res de nou, 
sinó donar compte d’una feina que ja s’estava fent i per tant no es va considerar fer-ho 
d’una altra forma, però si no ha estat el que s’esperava assumeix la seva 
responsabilitat. 
 
Pel que fa a les entitats que formen part d’aquesta xarxa, n’hi ha que vetllen pels 
temes d’ocupació -com UGT i CCOO-, ja que el problema real de la crisi, dels nostres 
ciutadans és no tenir feina, si n’hi hagués no hi hauria tants problemes com hi ha i no 
s’haurien de fer tantes ajudes, per tant la vertadera problemàtica és que avui la gent 
no té la possibilitat de sortir endavant perquè no té recursos per fer-ho. 
Aquesta xarxa també tracta altres aspectes com els programes relacionats amb la 
infància, temes d’ocupació, de discapacitat, de gent gran, etc. 
 
En resposta a la pregunta de la senyora Sònia Díaz diu que s’han fet programes nous. 
D’entrada hi ha hagut una continuïtat amb el Pla, d’aquell del 2009, del qual s’han 
recollit dades per continuar amb l’actual -com per exemple l’Observatori-, que ha servit 
per anar fent coses, en aquest pla també hi ha el compromís d’elaborar l’Informe 
social. 
D’aquestes inèrcies de treball compartit amb les entitats, que no totes coincideixen 
sempre el mateix dia, s’ha buscat un tipus de treball en subgrups, la qual cosa permet 
que les reunions siguin més operatives. 
 
Alguns dels programes nous que s’han fet són el Projecte de suport comunitari “Entre 
tothom”, el Pla d’Inclusió de la Discapacitat –aprovat en el seu moment-, el de 
Prevenció de l’aïllament en cas de viduïtat o solitud, o el de Voluntariat per 
l’aprenentatge. El de Llenguatge des del respecte és una continuació del pla anterior. 
 
El que s’intenta des d’aquest grup de treball és que segons les necessitats que es 
presenten, es mira el tipus de programes que es poden fer dins del propi voluntariat 
d’aquesta xarxa, per tal de desenvolupar-lo. 
 
Els projectes nous són els que les necessitats dels ciutadans van demandant, i també 
seran importants les dades que es recullin de l’informe social per veure si cal incidir 
més en uns aspectes o altres. 
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Agraeix la confiança i la valoració positiva d’aquest treball per part dels Grups 
Municipals. 
 
  
La senyora Sònia Díaz, del Grup Municipal del PSC, intervé per aclarir que sabien 
que des del 2009 hi havia projectes nous, però com que la senyora M. Mercè Rosich 
ha dit que no n’hi havia de nous és perquè entenen que en aquest Pla, que és 2014-
2016, no hi ha previst res de nou. 
Demana que quan es disposi d’aquest Informe social el puguin fer arribar als Grups de 
l’oposició. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació,  respon que així es farà. 
 
 
3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA  
 
3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost 

de l’exercici 2013.   
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 2 de juliol de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que es 
tracta d’un dictamen anual, concretament del tancament de l’exercici del 2013 i 
demana el vot favorable dels grups municipals. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 3.1 a votació, i el 
Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i 13  abstencions (3 GMPSC, 3 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ  
 
4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 
 
4.1.1  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’anu l·lació de la declaració de la 

no disponibilitat de crèdit de les aplicacions del pressupost prorrogat 
acordada per acord plenari de 18 de febrer de 2014.  

 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 2 de juliol de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Atès que per acord plenari de 18 de febrer de 2014 es va acordar la declaració de no 
disponibilitat de crèdit de diverses aplicacions pressupostàries per un import total de 
6.509.020,24 euros, de conformitat al disposat en l’article 33 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
I atès que ja és vigent el Pressupost del 2014, es proposa al Ple de la Corporació 
l’anul·lació de la no disponibilitat acordada sobre el pressupost prorrogat.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que atès 
que el pressupost del 2014 ja és vigent i que la pròrroga del pressupost del 2013 
envers el 2014, que és on hi havia la no disponibilitat pressupostària, ja no té raó de 
ser, el dictamen aprova l’anul·lació de la no disponibilitat de crèdit de les aplicacions 
del pressupost prorrogat. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC i 3 GMPP) i 7 
abstencions (3 GMERC, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tan t, esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reco neixement de crèdit 

extrajudicial per despeses derivades de les eleccio ns al Parlament 
Europeu 2014. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, d’1 de 
juliol de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Per Reial decret de la Presidència del Govern Espanyol 213/2014, de 31 de març, es 
van convocar eleccions de Diputats al Parlament Europeu.  
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Amb motiu d’aquesta convocatòria electoral l’Ajuntament de Manresa va posar a 
disposició de la Junta Electoral de Zona els mitjans personals i materials necessaris 
per a l’exercici de les seves funcions i, així mateix, va efectuar les actuacions 
necessàries que li són assignades directament per la Llei. 
Per facilitar l’exercici del dret de vot als ciutadans que voten al local electoral ubicat a 
l’Escola Pare Ignasi Puig, es va demanar a l’empresa Castellà que durant la jornada 
electoral del 25 de maig efectués el servei de bus per enllaçar el barri dels Comtals, el 
grup la Guia i l’Avinguda Pirelli, amb el local citat. 
 
Així mateix, va ser necessari contractar el serveis de consergeria externa per efectuar 
les tasques de vigilància i condicionament del local electoral ubicat a l’Oficina d’Acció 
Ciutadana (Plaça de la Democràcia). Aquest servei es va encarregar a l’empresa 
Integra Centre Especial de Treball.  
 
Vist que ambdues empreses han presentat la factura corresponent als treballs 
realitzats el dia 25 de maig de 2014, amb motiu de les Eleccions al Parlament 
Europeu, per un import total de 453,49 €, IVA inclòs. 
 
Vist l’informe de data 1 de juliol de 2014, emès pel secretari general, que acredita 
l’efectiva realització dels treballs respecte dels quals es planteja el reconeixement del 
crèdit extrajudicial a favor d’ambdues empreses, per un import total de 453,49 €, IVA 
inclòs. 
 
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al 
pressupost municipal de l’exercici 2014. 
 
 
Consideracions legals 
 
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un 
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquiditat i, per tant, de la seva exigibilitat. 
 
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost 2014 determina que correspon al 
Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases d’autorització i 
compromís requereixen d’una fiscalització prèvia i preceptiva segons les disposicions 
legals vigents, i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer l’obligació. 
 
Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren 
adequades les actuacions administratives desenvolupades, en tant que ens trobem 
davant de la necessària prestació del servei. 
 
Per tot l’exposat, el regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 

Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial a 
favor dels dos proveïdors que s’esmenten tot seguit, pel deute acreditat i informat pel 
responsable del Servei:  
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Proveïdor CIF Concepte Import 
(IVA 
inclòs) 

Aplicació 
pressupostària 

Transportes Castellà, 
SA 

A-08552770 Trasllat en bus al Pare 
Ignasi Puig, el dia 25 de 
maig de 2014 

370,00 €  9203 22699 

Integra, Centre Especial 
de Treball 

B-64876956 Servei de consergeria al 
local electoral de l’Oficina 
d’Acció Ciutadana (Pl. de 
la Democràcia), el dia 25 
de maig de  2014 

83,49 € 9203 22699 

  TOTAL 453,49 €  

“ 
 

El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que el 
dictamen aprova un reconeixement de crèdit per despeses derivades de les eleccions 
al Parlament Europeu 2014, concretament: 
- pel servei de bus per enllaçar els barris dels Comtals, la Guia i l’Avinguda Pirelli amb 
el local electoral de l’Escola Pare Ignasi Puig, per als viatges d’anada i tornada. 
- pel servei de consergeria al local electoral ubicat a l’oficina d’Acció Ciutadana de la 
plaça de la Democràcia. 
La suma total és de 453,49 € i demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per unanimitat dels 24 membres pres ents i, per tant, esdevé acord 
plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expe dient de modificació de 

crèdits núm. 13/2014 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
El secretari presenta el dictamen de l’alcalde president, de 4 de juliol de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l’exercici del 2015, i no sent suficient el crèdit consignat al 
Pressupost Municipal, l’Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d’un expedient de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit, a fi i efecte 
d’habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat el corresponent expedient, degudament informat per la Intervenció 
municipal d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, per a 
finançar els costos necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden 
demorar fins a l’exercici de 2015. 
 
Segon .- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 13/2014 dins el 
Pressupost Municipal, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es 
modifiquen, en la forma que es detalla a l’annex únic a aquest Dictamen. 
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Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169, del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient 13/2014 s’exposarà al públic, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es 
consideraran aprovats definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions. 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que el 
dictamen aprova un canvi de partides d’un cert volum, més pel número de partides que 
no pas pel seu import, que tot seguit detalla: 
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- Reforçar una partida de salut laboral i vestuari necessària per poder comprar els 
EPIS dels últims plans d’ocupació de la Diputació, partida que estava mancada de 
recursos, amb 2.500 €. 

- Reforços a l’àrea de Cultura per promoció de la cultura popular i tradicional, 
cinema i audiovisuals i el cicle festiu, que en conjunt es mobilitzen 10.480 €. 

- Creació d’una nova partida a l’àrea de Gent Gran per a la convocatòria d’una beca 
intergeneracional Art K’suma, per import de 1.500 €. 

- Aprofitant uns estalvis de les transferències que s’havien de fer al CISES, part 
d’aquests recursos lliures s’utilitzen per fer unes obres al carrer de l’Escola La 
Sèquia, a fi i efecte d’augmentar la seguretat en l’àmbit de l’entrada i sortida de 
l’escola, per import de 40.000 €. 

- Dins del departament d’Ensenyament, un reforç de la partida de dinamització i 
projectes, per import de 10.000 €, per donar suport a l’escolarització total i efectiva 
de l’alumnat, reforçant els projectes d’iniciativa del centre, per a transport de les 
sortides escolars així com activitats complementàries. 

- D’acord amb una ordenança aprovada el mes d’abril, que feia referència a la 
reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, s’habilita una 
partida per tirar endavant, d’acord amb les sol·licituds que es presentin, aquelles 
obres d’infraestructura de senyalització vertical i horitzontal necessàries, que en 
aquest cas són 13.800 €, que es compensaran en el futur amb ingressos 
provinents de la taxa aprovada i que al mateix temps tenia una sèrie de 
bonificacions relacionades amb els ingressos de la gent afectada. 

- Un ajust de canviar d’una partida a l’altra pels mateixos imports perquè a nivell 
tècnic des d’Intervenció es va considerar que era més adient, referent a la quota de 
l’Associació Catalana de Municipis i a la quota de l’Associació de Municipis per la 
Independència, que passen d’una 489 a una 486. 

- Reforçar unes partides d’altres edificis i administratius, a fi i efecte de comprar 
material pels treballs de Plans d’ocupació per a la reparació d’edificis. En un Pla 
d’ocupació ens paguen el personal, però l’Ajuntament ha de posar els EPIS i els 
materials que puguin utilitzar per fer les activitats pròpies del pla. 

- Un reforç d’una partida per una reparació d’un ascensor del Conservatori, de 
2.400€ 

- Un reforç per a la compra de material per treballs de Plans d’ocupació, de 12.000 
€. 

- Un afegitó pendent en tema d’inversions en terrenys respecte al Conveni que es va 
signar per a la plaça Bages, de 10.000 €. 

- Un major ingrés de la Diputació per qüestions de l’Oficina tècnica laboral, per 
import de 3.400 i escaig euros -que més endavant es comentarà amb les 
subvencions nominatives-. 

- Un reforç en una partida de Manteniment genèric, que ve en part d’uns estalvis 
generats per unes partides de manteniment, però d’un altre grup, reforç que es fa 
amb partides de sobrants de recursos humans, per import total de 16.000, dels 
quals 12.000 vénen de recursos i humans i la resta d’estalvis propis d’altres 
partides de manteniment. La finalitat d’aquest reforç és per arranjar el terrat d’un 
local de la Parada, la instal·lació d’un sistema de videovigilància i alarmes amb les 
naus del Segre, així com un mur de tancament i un reforç de pintura a l’Arxiu 
Comarcal i a una Ludoteca. 

 
Demana el vot favorable al dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.3 a votació, i 
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i  13 abstencions (3 GMPSC, 3 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si esca u, de la modificació del 

preu públic per serveis culturals i esportius del p rograma Manresa Salut 
Esport, curs 2014/2015. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Vista la proposta emesa per la cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, en 
relació a l’establiment de preus públics per als cursos municipals de natació per a 
adults i gent gran, inclosos al programa Manresa Salut Esport, en relació al curs 
2014/2015. 

Quant a les tarifes del servei Manresa Salut Esport, l’òrgan competent per acordar la 
modificació dels preus públics és el Ple de la Corporació, però aquesta competència 
va ser delegada a la Junta de Govern Local per acord del Ple de 21 de juliol de 2011. 

No obstant això, el Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de novembre de 2013, va 
acordar que “en els propers exercicis pressupostaris la modificació anual del preu 
públic del programa “Manresa Salut i Esport”, no s’aprovés per Junta  de Govern sinó 
que s’incorporés al dictamen de preus públics que anualment s’aprova en Ple 
municipal en el mes d’octubre de cada any. 

El preu públic del programa “Manresa Salut i Esport”  ha d’entrar en vigor el setembre 
de 2014, per la qual cosa és procedent que se sotmeti a l’aprovació del proper Ple de 
la Corporació la modificació del preu públic del programa esmentat. 

Vist l’informe emès per la cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció. 
 
El regidor delegat d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació del preu públic 2, per serveis 
culturals i esportius: 

S’estableixen les tarifes de l’epígraf 11.3 corresponents als cursos municipals de 
natació per a adults i gent gran, dins el programa Manresa Salut Esport 
 

Epígraf Concepte Tarifa (€) 

2. PREU PÚBLIC PER SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS 

11 Manresa Salut Esport, curs 2014/2015  

11.3 Cursos municipals de natació per a adults i gent gran  

11.3.1. Curs de natació sencer, de setembre 2014 a juny 2015 146,25 

11.3.2 Curs de natació trimestral 48,75 

 Setembre a desembre 2014  
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 Gener a  març 2015  

 Abril a juny 2015  
 
Es modifica l’apartat 6, que passarà a tenir el redactat següent: 
 
6. S’estableixen les reduccions següents del preu públic Manresa Esport Salut: 

1.  Les persones amb ingressos totals inferiors al salari mínim interprofessional 
tindran dret a una reducció del 50% de la tarifa, que s’elevarà fins al 62,39% 
en el cas dels cursos municipals de natació. 

2.  Les persones que formin part d’una unitat familiar amb 2 o més membres, i 
amb ingressos totals inferiors al doble del salari mínim interprofessional 
tindran dret a una reducció del 50% de la tarifa, que s’elevarà fins al 62,39% 
en el cas dels cursos municipals de natació. 

3.  Les persones amb ingressos totals inferiors a una vegada i mitja el salari 
mínim interprofessional tindran dret a una reducció del 25% de la tarifa, que 
s’elevarà fins al 43,59% en el cas dels cursos municipals de natació. 

 
SEGON: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció 
dels articles, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir 
del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi 
hagi formulat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats 
definitivament. 
 
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la 
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les 
ordenances aprovades, que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació,  i regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda i Governació, informa que el 
dictamen aprova les tarifes pel proper curs 2014-2015, les quals es va acordar en un 
ple anterior que s’aprovessin pel Ple, cosa que abans es feia per la Junta de Govern. 
 
Les tarifes del proper curs, per al curs de natació complet, que va de setembre 2014 a 
juny 2015, es fixen en 146,25€, i per al curs de natació –si és a nivell trimestral- serien 
48,75€. 
Aquestes tarifes tenen unes bonificacions en funció dels ingressos de la persona que 
vol portar a terme el curs, d’acord amb uns coeficients aprovats en el seu moment en 
la tarifa general. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.4 a votació, i 
el Ple l’aprova per 16 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC i 2 GMPxC) i 8 
abstencions (3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i, per tant , esdevé acord plenari 
amb el contingut que ha quedat reproduït. 
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4.1.5 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació de diferents 
aplicacions pressupostàries relacionades amb la pro gramació de la 
cultura popular i de cinema a la ciutat. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 4 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El Ple de la Corporació va aprovar inicialment el Pressupost municipal per al 2014, 
quedant aprovat definitivament el dia 1 de juliol de 2014.  
 
En data 1 de juliol de 2014, la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha 
emès un informe relatiu a la modificació de diferents aplicacions del pressupost en els 
següent sentit: 
 

- Partida a disminuir: 333022609 Museus – Activitats culturals i esportives, la 
qual s’haurà de disminuir en 7.000,00 €. 

o Partida de nova creació: 335148920 Cinema i audiovisual – 
Subvencions nominatives Cine club Manresa 4.000,00 €. 

o Partida a incrementar: 338048920 Cicle festiu – Subvencions 
nominatives. Agrupació cultural del Bages, incrementant-la per un 
import de 3.000,00 €. 

 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’ esmentada llei així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost en regula el procediment d’atorgament per part de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 
Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
D’acord amb l’article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal, les 
característiques de les transferències de crèdit que es porten a aprovació requereixen 
de l’adopció d’un acord del ple municipal. 
 
La seva tramitació haurà de seguir allò previst als articles 169, 170 i 171 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals i 20 i 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Per tot l’ exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària 338048920 
Cicle festiu, incrementant-la en 3.000,00 €, de tal manera que la nova redacció serà: 
 
- Aplicació pressupostària 338048920 Cicle festiu – Subvencions nominatives. 
Agrupació cultural del Bages (Cavalcada i Trobada d’havaneres)          9.500,00 € 
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Amb càrrec a l’aplicació pressupostària, la  qual es procedeix a la seva 
modificació disminuint-la en 3.000,00 €: 333022609 Museus – Activitats 
culturals i esportives.  

 
Segon.- Crear inicialment la següent aplicació pressupostària, amb aquest redactat: 
 
3351 Cinema i Audiovisual 

 
335148920               Cinema i Audiovisual – Subvencions nominatives    4.000,00 € 
 

Cineclub Manresa            4.000,00 € 
 
Amb càrrec a l’aplicació pressupostària, la  qual es procedeix a la seva 
modificació disminuint-la en 4.000,00 €: 333022609 Museus – Activitats 
culturals i esportives.  

 
  
Tercer.-  Sotmetre a exposició pública l'expedient de modificació de les esmentades 
aplicacions pressupostàries per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal 
manera que de no presentar-se’n cap s'entendrà la modificació definitivament 
aprovada, cas en el que es publicarà el text de l'acord elevat a definitiu al BOP a 
efectes de la seva entrada en vigor. 
  
Quart.-  Habilitar l’alcaldia o membre de la corporació en qui delegui per a la signatura 
de quanta documentació sigui adient a l'efectivitat dels acords presos.” 
 
  
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, informa que aquest dictamen 
tracta d’un canvi de partides dins del propi departament de Cultura, bàsicament per 
reforçar-ne algunes que en el pressupost havien quedat disminuïdes o insuficients i 
que posteriorment s’ha vist que es podien reforçar perquè el servei es pogués executar 
d’una forma més correcta. 
 
Concretament es tracta de dues subvencions nominatives.  
Una per a l’Agrupació Cultural del Bages, de 3.000 €, per reforçar la partida 
relacionada amb la Cavalcada de Reis i la trobada anual d’Havaneres al Parc de 
l’Agulla.  
L’altra, de 4.000 €, per a Cineclub Manresa, entitat amb la qual en un primer moment 
no s’havia dotat la partida perquè s’estava pendent d’una subvenció que es confiava 
rebre i que posteriorment s’ha confirmat que no hi serà, per la qual cosa s’ha dotat la 
partida amb els diners suficients perquè Cineclub pugui portar a terme la seva activitat. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.5 a votació, i 
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU) i  13 abstencions (3 GMPSC, 3 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
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4.1.6 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e la modificació de l’aplicació 
pressupostària de la Secció d’Ocupació 241.60.489.2 0 – Oficina tècnica 
laboral. Subvencions nominatives. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 3 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“El dia 29 de maig de 2014 Ple de la Corporació va aprovar el Pressupost municipal 
per al 2014, vigent a partir del dia 1 de juliol de 2014 amb la seva publicació al BOPB. 
 
D’acord amb el pressupost municipal per a l’exercici 2014, el programa 241.60 – 
Secció d’Ocupació. Oficina Tècnica Laboral. 
 
Segons el pressupost municipal aprovat pel 2013, el programa 241.60 – Secció 
d’Ocupació. Oficina Tècnica Laboral, estava distribuït i finançat segons el següent 
detall: 
 
24160 Oficina Tècnica 

Laboral 
35.594,00 Finançament aplicat 

al programa 
35.594,00 Finançament 

previst 
39.594,00 

241.60.226.99 Despeses diverses 4.094,00  39.594,00 

241.60.489.20 Subvencions 
nominatives 

31.500,00 

Previsió subvenció 
DIBA Xarxa Governs 
Locals OTL Bages 
aplicat al programa 

35.594,00 

  

 

Aquesta distribució es va preveure tenint com a referència al recurs econòmic per al 
finançament de l’Oficina Tècnica Laboral atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2013. 
 
El Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, ha aprovat la concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de Prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el 
marc del Catàleg de concertació de l’any 2014 el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, i, segons les ràtios establertes pels ajuts del fons de prestació, la Diputació de 
Barcelona resol aportar a l’Ajuntament de Manresa un ajut econòmic de 41.868,92€. 
 
El dia 30 de juny de 2014, el regidor delegat d’Hisenda va dictar resolució d’acceptació 
d’aquest ajut econòmic i es van aplicar els 41.868,92 € a l’exercici 2014, essent 
l’import atorgat i acceptat 2.774,92 € superior al previst. 
 
L’objectiu del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona és garantir una 
dotació econòmica destinada al suport del funcionament bàsic de les Oficines 
Tècniques Laborals (OTL), i els ajuts del fons de prestació s’estableixen en funció 
d’unes ràtios d’usuaris atesos, accions realitzades, població en edat de treballar 
susceptible de patir una malaltia mental, i zona d’influència de l’OTL, tot dades de 
l’exercici 2013. 
 
En aquest sentit, la Fundació Germà Tomàs Canet i l’Ajuntament de Manresa signen, 
des de l’any 2009, convenis anuals per tal de treballar conjuntament en la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb malaltia mental, tant en la vessant sanitària com 
en altres aspectes socials i econòmics. Un dels principals eixos de treball -exposats 
explícitament en els convenis- fa referència al suport a les persones amb malaltia 
mental per tal de millorar la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral. 
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L’objectiu del conveni és establir les condicions tècniques i econòmiques entre 
l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Germà Tomàs Canet, per materialitzar 
l’encomanda d’execució de l’actuació Oficina Tècnica Laboral, inserida en la 
convocatòria de la Diputació de Barcelona, XGL any 2014, en l’àmbit de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, Servei de Mercat de Treball - Integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals. 
 
L’import econòmic que s’inclourà en el conveni a signar entre l’Ajuntament de Manresa 
i la Fundació Germà Tomàs Canet, serà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
241.60.489.20 Subvencions nominatives, i per un import previst de 39.000 €, per la 
qual cosa es fa necessari incrementar-la en 7.500,00 € provinents de: 
 

- 2.774,92 € dels ingressos extraordinaris a aplicar del recurs econòmic de la 
Diputació de Barcelona anomenat “Integració Sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”. Aquests majors ingressos permetran que la Fundació 
Germà Tomàs Canet pugui ampliar l'oferta de sessions grupals d'orientació als 
usuaris. 

 
- 4.094,00€ es proposa la disminució de l’aplicació pressupostària 241.60.226.99 

Despeses diverses  
 

- 631,08€ dels ingressos extraordinaris a aplicar del recurs econòmic de la 
Diputació de Barcelona anomenat “Finançament dels Serveis Locals 
d’Ocupació”.   

 
El dia 3 de juliol de 2014, el cap de la Secció d’Ocupació i Universitat amb el vistiplau 
de la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, ha emès un informe 
proposant l’aplicació dels ingressos extraordinaris i la disminució de l’aplicació 
pressupostària 241.60.226.99, per tal de poder tenir consignació suficient a la partida 
241.60.489.20 Secció d’Ocupació. Oficina Tècnica Laboral, i poder tramitar el conveni 
a signar entre l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Germà Tomàs Canet per l’import 
de 39.000,00€ tal i com s’havia acordat, i que permetrà a la Fundació ampliar l’oferta 
de sessions grupals d’orientació als usuaris, segons la distribució següent:   
 
 

 
 
L’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, preveu 
l’assignació nominativa al pressupost com un procediment d’atorgament de les 
subvencions, desenvolupat a l’article 65 del Decret 887/2006 de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, així com a l’article 23 de les bases 
d’execució del pressupost regula el procediment d’atorgament per part de l’Ajuntament 
de Manresa. 
 

Aplicació 
pressupostària 

Oficina Tècnica 
Laboral 

Consignació 
inicial 

Baixa de crèdit Increment de crèdit  Import majors 
ingressos 

Consignació 
final 

241.60.226.99 Altres despeses 
diverses 

         4.094,00 - 4.094,00   0,00 

241.60.489.20 Subvencions 
nominatives 

31.500,00  4.094,00 3.406,00 39.000,00 

  39.093,54 -4.094,00 4.094,00 3.406,00 39.000,00 
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Així, en compliment del principi de publicitat previst a l’article 8 de la Llei 38/2003, per 
a l’assignació d’aquestes subvencions en cal l’especificació i publicació dels seus 
beneficiaris. 
 
L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
determina en el seu apartat 2.e que és competència del Ple l’aprovació i modificació 
dels pressupostos municipals, quedant regulat el procediment al Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals. 
 
Per tot l’exposat, el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’aplicació pressupostària de tal manera 
que la nova consignació sigui la següent, un cop aplicats els majors ingressos: 
 
241 60 489 20 Oficina Tècnica Laboral – Subvencions nominatives 39.000 € 
 
Segon.-  Exposar al públic l’expedient de modificació de l’esmentada aplicació 
pressupostària per un termini de 15 dies a efecte de reclamacions, de tal manera que 
de no presentar-se’n cap s’entendrà la modificació definitivament aprovada, cas en el 
que es publicarà el text de l’acord elevat a definitiu al BOP a efectes de la seva 
entrada en vigor. 
 
Tercer.-  Habilitar l’Alcaldia o membre de la Corporació en qui delegui per a la 
signatura de quanta documentació sigui adient a l’efectivitat dels acords presos.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme,  informa que el dictamen aprova una modificació de l’aplicació 
pressupostària Oficina Tècnica Laboral, per majors ingressos, que provenen de la 
Diputació de Barcelona, destinats a la Fundació Germà Tomàs Canet de Sant Joan de 
Déu, dintre del programa Mosaic, que es dedica bàsicament a la inserció de persones 
amb malaltia mental. 
Diu que d’havia previst una quantitat però atès que s’han pogut obtenir més recursos 
de la Diputació, aquests es destinaran íntegrament a aquesta Fundació. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.1.6 a votació, i 
el Ple l’aprova per 14 vots afirmatius (11 GMCiU i 3 GMPSC) i 10 abstencions (3 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.2 Regidoria delegada de Governació 
 
4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de modifi cació de la plantilla de 

personal de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 201 4. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Governació, de 2 de juliol de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Com a conseqüència del creixent volum de recursos i incidències en matèria tributària 
i de recaptació que s’estan produint en els darrers anys que han comportat un 
important increment del volum d’expedients pendents de cobrar  que requereixen 
d’una atenció jurídica més profunda, es fa necessari reforçar l’assessorament jurídic 
del servei de Tresoreria i Gestió Tributària. 

Atès que aquest reforç no es pot cobrir mitjançant una reassignació d’efectius. 

Atès que l’article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat autoritza a la incorporació de nou personal en els casos que sigui per cobrir 
necessitats respecte del control i lluita contra el frau fiscal i a l’assessorament jurídic i 
la gestió dels recursos públics. 

Atès el que disposen l’article 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós en matèria de Règim Local i l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
disposa que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost 
durant l’any de la seva vigència si respon a criteris d’organització administrativa interna 
que no admetin demora per l’exercici següent. 

Per tot això, el tinent d’alcalde de Governació, proposa al Ple de la Corporació, 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

1.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2014, aprovada 
per acord plenari de data 29 de maig de 2014, en el sentit  de crear la plaça següent: 

 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Subescala de Gestió 

1 Tècnic/a de grau mitjà de gestió 

 

2.- Exposar al públic aquesta modificació, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple.  i es considerarà aprovada 
definitivament si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions.” 

 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat de Governa ció, informa que com a 
conseqüència d’un creixement continuat els darrers temps, de recursos i incidències 
en matèria tributària i de recaptació, la prudència aconsella tenir els recursos humans 
necessaris per poder fer el seguiment oportú de tots aquests expedients, ja que 
actualment el servei està sobrepassat per les necessitats que es van produint. 
Per aquestes raons es proposa la creació d’una plaça de Tècnic de grau mitjà de 
gestió de la Subescala de Gestió, un advocat amb nivell A-2, mitjançant promoció 
interna, atès que a la casa ja hi ha diverses persones del nivell C-1 que tenen la 
titulació. 
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Tenint en compte que, tant la resolució que es va adoptar per als casos 
d’excepcionalitat de l‘any 2011, de les places que podien crear-se, tot i no haver-hi la 
possibilitat d’incrementar la plantilla, hi havia les excepcionalitats de conserges de les 
escoles, de les assistents socials i del frau fiscal.  
Tenint en compte, a més, la Llei 22/2013, de 23 de desembre, dels Pressupostos 
generals de l’Estat, que també autoritzava la incorporació de nou personal en els 
casos de cobrir necessitats respecte del control i lluita contra el frau fiscal, i 
l’assessorament jurídic i de gestió dels recursos públics. 
 
Per totes aquestes raons demana el vot favorable a la creació d’aquesta plaça i poder 
tramitar la posterior promoció interna per tal de cobrir-la. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU)  i 13 abstencions (3 GMPSC, 3 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comer ç i Turisme 
 
4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, d e les bases específiques 

reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associaci ons de comerciants de 
Manresa per a l’any 2014. 

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, d’1 de juliol de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“El pla de govern del mandat 2011-2015 inclou el Programa de suport i impuls a 
l’activitat econòmica, el qual fixa com a objectiu, entre altres, la promoció del comerç 
com a sector estratègic de la ciutat. 
 
Si es parla de les polítiques de suport al sector comercial, es fa necessari remarcar 
que la necessària actuació competitiva i de millora individual dels establiments ha 
d’anar acompanyada d’una actuació col·lectiva i associativa per tal que les zones 
comercials esdevinguin àrees organitzades, atractives i dinàmiques. 
 
Per tant, l’Ajuntament pretén potenciar l’associacionisme i la cooperació entre les 
empreses individuals que operen en un mateix àmbit, mitjançant el suport econòmic a 
les activitats i serveis que desenvolupin. 
 
En compliment de les previsions contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions on es determina que per a la convocatòria de subvencions 
caldrà l’aprovació de les pertinents bases reguladores de la seva concurrència, 
corresponent la seva aprovació al Ple de la Corporació, d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Manresa, per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases específiques, les quals 
s’aprovaran de manera conjunta o prèvia a la convocatòria. 
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En aquest marc jurídic i de procediment, el Servei d'Activitat Econòmica i Promoció de 
la Ciutat de l’Ajuntament de Manresa proposa aprovar les bases específiques 
reguladores de l’atorgament de subvencions per a les associacions de comerciants, 
segons es detalla: 
 

Codi 
convocatòria  

Denominació Dotació 
econòmica 

Aplicació 
pressupostària 

Termini 
sol·licitud 

4312 48900 5.000,00 € 
COM1/2014.1 

Activitats de les 
associacions de 
comerciants 

11.000,00 € 4312 48910 6.000,00 € 30.09.2014 

 
Per tot això, la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l’atorgament 
d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per a l’any 2014, les quals 
s’adjunten a l’annex d’aquest dictamen. 
 
Segon.-  Sotmetre les presents bases a informació pública per un termini de 20 dies 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.-  L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu un cop transcorregut l’esmentat 
termini sense que s’hagin formulat al·legacions o impugnacions. 
 
Quart.-  Aprovar la convocatòria del concurs d’atorgament dels ajuts regits per les 
presents bases i, una vegada aquestes hagin estat aprovades definitivament, obrir el 
termini de presentació de sol·licituds.” 
 
 
“ANNEX 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A LES ASSOCIACIONS DE 
COMERCIANTS DE MANRESA 
 
1. Definició i objecte del programa. El programa de concessió de subvencions té la 
denominació i codi que s’indiquen: 
 

Codi 
convocatòria  

Denominació Dotació 
econòmica 

Aplicació 
pressupostària 

Termini 
sol·licitud  

4312 48900 5.000,00 € COM1/2014.1 Activitats de les 
associacions de comerciants 11.000,00 € 

4312 48910 6.000,00 € 
30.09.2014 

 
L’objecte d’aquest programa és fomentar la cooperació entre les empreses comercials que 
comparteixen un mateix àmbit territorial amb la finalitat d’impulsar activitats col·lectives. Les 
sol·licituds hauran de justificar la seva idoneïtat, interès públic i rellevància en termes d’impuls i 
millora de la zona comercial, mitjançant la presentació d’un projecte descriptiu. 
 
2. Tramitació dels expedients. Serà òrgan instructor la regidora delegada de Comerç i 
Turisme. Existirà una comissió qualificadora que avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà 
les subvencions a atorgar. Formaran part d’aquesta comissió, a més de l’òrgan instructor, el 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014                    67 

cap de Secció d’Activitat Econòmica i el cap d’Unitat de Mercats i Fires. Un cop finalitzat el 
termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la 
comissió qualificadora. Les resolucions es notificaran individualment a cada sol·licitant, indicant 
la quantia de l’ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques, el termini de presentació 
de la documentació addicional que es consideri oportuna i el termini de justificació. 
 
3. Termini i lloc de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds 
finalitzarà el 30.09.2014. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina d’Activitat Econòmica 
de l’Ajuntament (Plaça Major 1, planta baixa). 
 
4. Obligacions dels beneficiaris.  Els beneficiaris hauran d’incloure en tota informació i 
publicitat que facin del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc 
de realització, el logotip de l'Ajuntament i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb 
el suport d’aquesta institució. Així mateix, els beneficiaris es sotmeten a les actuacions de 
comprovació i controls financers que l’Ajuntament consideri necessaris, i hauran de col·laborar 
en el seguiment o demanda d’informació. 
 
5. Justificació i pagament dels ajuts. Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a justificar 
l’execució de l’activitat subvencionada en els termes que estableixi la resolució d’atorgament. El 
pagament de les subvencions s’efectuarà una vegada finalitzada l’activitat subvencionada, 
prèvia presentació per part dels beneficiaris de la corresponent justificació. 
 
6. Crèdit pressupostari . S’atorgaran ajuts per un import total conjunt de fins a 11.000,00 €, 
que es faran efectius amb càrrec a les aplicacions 4312 48900 i 4312 48910 del pressupost 
municipal. 

 
7. Import dels ajuts . Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i l’import dels 
ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda per cada 
projecte. En cap cas l’import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost total de 
l’activitat subvencionada. 

 
8. Beneficiaris . Es poden acollir a la convocatòria les associacions de comerciants legalment 
constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 

 

9. Conceptes subvencionables . Es poden demanar ajuts per als següents tipus d’actuacions: 

a. Serveis que presti l’entitat tant a clients (repartiment a domicili, sistemes de fidelització, 
etc.) com als establiments associats (formació, assessorament, borsa de treball, etc.). 
S’exclouen els tiquets d’aparcament i els regals de sorteigs. 

b. Projectes innovadors que contribueixin a la millora general del teixit comercial i la seva 
capacitat d’atracció de clients, especialment aquells que incideixin en l’actuació conjunta de 
diferents sectors econòmics (comerç, turisme, serveis i restauració, cultura,...), l’interès 
social o mediambiental. 

c. Actuacions orientades a la captació de nous establiments per tal de millorar el mix 
comercial de la zona, l’ocupació de locals buits i evitar el trencament del continu comercial. 

d. Accions de comunicació i promoció de l’oferta comercial i els serveis que presta l’entitat. 
e. Fires, festes i activitats d’animació del carrer. 
f. Despeses d’instal·lació de l’enllumenat de Nadal. 
 

El període elegible és entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2014. 

 
10. Criteris de valoració. Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració dels projectes i la 
determinació de les subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació 
màxima de 100 punts, amb el barem que s’indica. 
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a. Qualitat i rigor del projecte presentat (20 punts) 
b. Índex d’afiliació de l’entitat en el seu àmbit territorial (20 punts) 
c. Ingressos propis anuals de l’entitat (20 punts) 
d. Implicació i col·laboració de l’entitat en projectes i iniciatives municipals (20 punts) 
e. Altres aspectes, a criteri de la comissió qualificadora (20 punts) 
 
 
11. Documentació a presentar . Es formalitzarà la sol·licitud mitjançant la presentació dels 
documents que s’indiquen, d’acord amb els models normalitzats que facilitarà l’Ajuntament: 

 
a. Escrit de sol·licitud 
b. Descripció del projecte i pressupost detallat de despeses i ingressos 
c. Certificats positius de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, o bé declaració responsable 

del representant de l’entitat en el sentit de no trobar-se obligada a la presentació dels 
esmentats documents 

d. Domiciliació bancària 
e. Declaració de subvencions rebudes, de l’Ajuntament o altres administracions, al llarg dels 

darrers tres anys, i de l’obligació de comunicar l’obtenció de subvencions per a la mateixa 
finalitat 

f. NIF, estatuts inscrits al registre corresponent, certificat de composició de la junta directiva i 
poders de representació, i DNI del representant legal 

g. Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats, en els termes que estableixi la legislació 

h. Relació detallada dels associats de l’entitat 
i. Descripció i indicadors d’activitat de l’entitat sol·licitant: nombre d’associats, quota fixa i 

variable per associat, índex d’afiliació, recursos propis i externs, activitats desenvolupades, 
etc. 

 
 
12. Aplicació supletòria. En tot el que no prevegin aquestes bases, hi serà d’aplicació 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa així com les Bases 
específiques reguladores de l’atorgament de subvencions.” 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, informa que es tracta d’aprovar les Bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts a les associacions de comerciants per fomentar la cooperació entre les 
empreses comercials que comparteixen un mateix àmbit territorial, amb la finalitat 
d’impulsar la seva activitat col·lectiva. 
La dotació econòmica és d’11.000 € i el termini per a les sol·licituds és fins el 30 de 
setembre de 2014. 
 
Explica que els conceptes subvencionables són bàsicament tots aquells que portin 
associats la dinamització de les accions comercials, les actuacions orientades a la 
captació de nous establiments, tot allò que faci referència a projectes innovadors i tot 
el tema de fires, festes i activitats, i les despeses d’instal·lació de l’enllumenat de 
Nadal. 
El període durant el qual es podran sol·licitar és fins el 30 de setembre, però les 
accions es poden acreditar des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2014. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
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En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 21 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC, 3 GMERC, 2 GMPxC i 
2 GMCUP) i 3 abstencions (3 GMPP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
4.3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla D irector “Manresa 2022”. 
 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme, de 4 de juliol de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
L’Any 2022 tindrà lloc la commemoració del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi 
de Loiola a Manresa, on va redactar els Exercicis espirituals que van constituir els 
fonaments de l’ordre jesuïta. 
 
Per commemorar aquest fet, l’Ajuntament de Manresa, juntament amb altres entitats i 
institucions de la ciutat, ha impulsat el projecte “ Manresa 2022” amb l’objectiu de 
donar a conèixer la ciutat i el seu llegat ignasià a la resta del món. 
 
Aquest gran projecte esta format per una pluralitat de programes i accions que 
incideixen en diferents àmbits de la ciutat i que comprenen des de la millora i 
adequació d’espais històrics i turístics fins a la programació d’esdeveniments culturals i 
artístics amb la finalitat de potenciar el llegat patrimonial i comercial de la ciutat. 
 
Per a una adequada i ordenada realització de tots aquests programes i  accions es 
necessari l’elaboració i aprovació d’un Pla Director que estableixi els àmbits concrets 
d’actuació i els objectius a assolir així com també la priorització de les  accions i 
programes a desenvolupar. 
 
Aquest Pla Director s’ha elaborat a través d’un procés participatiu i consulta amb els 
agents implicats en cadascun dels àmbits d’actuació i també ha comptat amb la 
participació de representants d’entitats i institucions manresanes i amb grups 
d’experts. 
 
Aquest és un document municipal estratègic que planteja per als propers anys, una 
planificació de les accions a dur a terme en l’àmbit del projecte “Manresa 2022 des 
dels diferents àmbits municipals i dels sectors ciutadans locals que també participen 
en el projecte. 
 
En data 1 de juliol de 2014 el gerent municipal i la tècnica responsable del projecte 
Manresa 2022 han emès sengles informe en relació a l’esmentat projecte. 
 
En data 4 de juliol de 2014 el Cap de Secció de Planejament i Gestió del sòl i la 
Tècnica d’Administració General han emès els respectius informes en relació al Pla 
Director Manresa 2022.   
 
Consideracions legals 
 
1. Competències municipals. D’acord amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya els municipis tenen competències pròpies en matèria de turisme. 
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En aquest mateix sentit, l’article 68 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de 
Catalunya determina que correspon als ajuntaments la promoció i protecció dels 
recursos turístics d’interès municipal així com l’elaboració dels instruments de 
planejament. 
 
2. Règim jurídic. Segons l’article 9 de la referida llei 13/2002, de 21 de juny, de 
turisme de Catalunya, l’actuació pública de promoció i protecció dels recursos turístics 
pot ser objecte de planificació per part de les administracions competents en la 
matèria. 
 
En aquest mateix sentit, l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local  atribueix als municipis la potestat de programació o planificació i, 
en concordança amb l’article 5 del mateix cos legal,  els faculta per a realitzar tot tipus 
d’actes per al compliment de les seves finalitats. 
Tampoc no cal oblidar que l’article  27 de la Llei 13/2002 estableix que les 
administracions turístiques poden utilitzar tots aquells mitjans de promoció establerts 
en l’esmentada llei i tots aquells altres que considerin necessaris per al foment del 
turisme i la promoció i protecció dels recursos turístics. 
 
3. Informació pública. En aplicació de l’article 86 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú i l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les Administracions Públiques catalanes, l’òrgan competent per a 
resoldre pot acordar un període d’informació pública per a la presentació 
d’al·legacions. Aquest període d’informació publica haurà de publicar-se en el Butlletí 
corresponent i la seva durada no podrà ser inferior a 20 dies.  
 
4. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple 
de la Corporació en aplicació de l’article 50 del Reial Decret  2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals que atribueix al Ple l’aprovació dels Plans. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Comerç i turisme proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar el Pla director “Manresa 2022”, d’acord amb el text que s’adjunta a 
aquest dictamen. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord i el text del Pla Director Manresa 2022, a informació 
pública per un termini de 20 dies, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació a fi que es puguin 
presentar al·legacions, iniciant-se el termini d’informació pública l’endemà de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.” 
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INTRODUCCIÓ 

 

L’any 2022 tindrà lloc la commemoració del 500 aniversari de l’estada de sant Ignasi de 

Loiola a Manresa, on redactà els Exercicis espiritu als i bastí així els fonaments de la seva 

espiritualitat i de la posterior fundació de l’orde  jesuïta . A través del Santuari de la Cova i 

del Camí Ignasià, la Companyia de Jesús aposta per convertir la ciutat en un pol d’atracció per 

a pelegrins i turistes al 2022. Paral·lelament, la pertinença de l’actual Sant Pare a l’orde jesuïta 

ha contribuït a desvetllar arreu del món un major interès per l’univers ignasià, fet que sens 

dubte repercutirà en la commemoració. L’impacte de tot plegat conflueix, en definitiva, a la 

ciutat de Manresa en l’horitzó del 2022.  

 

En aquest context, Manresa té davant seu un repte estratègic de primera magnitud,  que es 

considera clau per al seu desenvolupament i posicionament: l’adaptació de la ciutat a 

l’esdeveniment i el seu aprofitament turístic, cult ural i comercial (la senyalització i la 

promoció dels llocs ignasians i la seva accessibilitat i connexió amb el Camí Ignasià, l’encaix de 

la proposta ignasiana amb el discurs patrimonial local i amb les activitats culturals, artístiques i 

formatives de la ciutat, etc.). D’altra banda, convé projectar una nova Manresa per canviar 

l’imaginari col·lectiu, obrir-nos al món i internacionalitzar la ciutat, amb la perspectiva 

d’esdevenir una autèntica destinació turística i fer de Manresa una ciutat més competitiva i 

atractiva, tant per invertir-hi com per viure-hi. L’objectiu final no és cap altre que la creació 

d’oportunitats i riquesa al territori i la millora de la qualitat de vida i la cohesió social de tots els  

ciutadans.  

 

Per això cal, la coordinació pressupostària  i d’acció de totes les àrees de govern  

concernides, tenint en compte els principals agents implicats  (la Cova i la seva gerència, els 

gestors del Camí Ignasià i la Companyia de Jesús en general) i la resta d’agents locals  

(representants d’entitats, empreses, centres universitaris i institucions manresanes) i 

supramunicipals (municipis ignasians del camí, administracions territorials i ens privats 

extralocals) per assolir un projecte participatiu de tota la ciutat, que generi la 

corresponsabilitat dels agents locals públics i privats i de la ciutadania en aquest projecte 

comú. La implicació i el compromís de tothom  és clau per a l’èxit de la proposta a mig i llarg 

termini 

 

D’entrada, ens trobem davant un projecte turístic innovador  que ha de servir per dinamitzar 

el territori i diversificar i desestacionalitzar l’oferta turística de Manresa.  Inclou propostes de 

millora de l’accessibilitat i la mobilitat en espais turístics, de millora de la senyalització turística 

urbana i de millora del Centre Històric i recuperació d’espais públics, per incrementar la qualitat 

de la destinació turística. També comprèn propostes de noves instal·lacions i la millora 

d’equipaments i serveis. Per últim, inclou infraestructures tecnològiques per augmentar 
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l’eficiència i la qualitat del producte turístic. Es tracta d’un projecte integral de dinamització i 

diversificació turística, en què conflueixen totes les iniciatives públiques i priva des .  

 

Tanmateix, el projecte va més enllà de ser una mera aposta turística per a la ciutat.Partint de 

les arrels ignasianes de fa cinc segles, es pretèn potenciar tant el llegat patrimonial, com els 

valors ignasians originals (vot de pobresa, importància de la formació i el coneixement, esforç 

personal, austeritat, espiritualitat, diàleg interreligiós, resiliència, sentit de comunitat), que es 

mantenen plenament vigents i que han d’impulsar la ciutat cap endavant i fer-la més sostenible, 

adaptada al nou entorn i econòmicament equilibrada, sense malmetre els recursos locals ni 

hipotecar el futur del territori. Alhora, cal potenciar l’esperit acollidor i, tal com la ciutat va acollir 

el l’Ignasi pelegrí, acollir ara els visitants i turistes que vinguin a Manresa, i els propis ciutadans. 

 

En aquest sentit, des d’aquest mateix any i fins al 2022, es portarà a terme un ampli programa 

d’activitats per mitjà de les quals hom pretén recuperar el record de l’experiència ignasiana i 

extreure’n un missatge universal i contemporani. 

 

En l’actual context d’incerteses, de conflictes i de crisi –no tan sols econòmica, sinó també 

social i de valors-, reivindicar i assumir el record de l’episodi ignasià de Manresa esdevé una 

oportunitat per llançar un missatge d’abast universal, que vagi més enllà de fronteres polítiques, 

ètniques, culturals i confessionals. Per aquest motiu, la ciutat de Manresa vol ser punt de 

trobada de diferents tradicions espirituals i filosòfiques, que tenen en comú la recerca de la 

transcendència com a camí de millora individual i col•lectiva. 

 

En definitiva, Manresa ha de ser una ciutat diversa, acollidora, moderna i oberta al món. Es 

tracta de recursos intangibles que cal potenciar, i que apel·len a la identitat i al capital humà de 

la comunitat, tot i que també es compta amb el recurs tangible del patrimoni ignasià escampat 

pel Centre Històric. Malauradament, en alguns casos aquest patrimoni ha desaparegut i caldrà 

pensar com preservem la memòria d’aquests espais. Igualment, caldrà elaborar i desenvolupar 

l’estratègia de comunicació i promoció per al posicionament i projecció de Manresa. 

 

Antecedents 

 

En els darrers anys la forta davallada en el sector industrial i de la construcció a Manresa fa 

que sigui necessària la diversificació de l’economia local i la recerca de nous jaciments. Cobra 

especial valor, en aquest context, la potenciació del sector serveis: restauració, allotjaments, 

comerços, guiatges turístics, formació especialitzada, transport i esdeveniments culturals, entre 

d’altres. L’impuls al sector terciari ha de servir per crear ocupació a Manresa i incrementar el 

PIB local. 
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Per al desenvolupament econòmic  de la ciutat i la creació d’ocupació, també és important 

posicionar Manresa internacionalment, si volem ser competitius i atraure recursos externs. El 

recurs del llegat ignasià és, en aquest sentit, una eina carregada de potencialitat. 

 

Després d’una primera intervenció a la façana sud de la ciutat a principis dels anys 90, en què 

es van il·luminar la Cova, la Seu i el Pont Vell, es va adquirir i restaurar la capella de Sant 

Ignasi Malalt i es van editar publicacions amb motiu de la commemoració dels 500 anys del 

naixement de sant Ignasi de Loiola, l’Ajuntament va iniciar el 2008 la primera campanya de 

promoció de la Manresa Ignasiana (implementació de visites ignasianes, visites teatralitzades, 

exposicions, senyalització, edició de material de difusió...), que actualment rep milers de 

visitants d’arreu del món cada any. Tanmateix, el patrimoni es troba ubicat al Centre Històric de 

Manresa, una zona necessitada de millora urbanística, social i econòmica, que està pendent de 

completar els serveis i activitats econòmiques lligades a l’explotació i promoció d’aquest recurs. 

 

L’any 2012 la comunitat jesuïta de la Cova va aprovar el seu Pla estratègic, en què preveia la 

progressiva transformació del conjunt en un centre internacional d’espiritualitat i un espai de 

formació personal. A partir de l’any 2012, des de la Companyia de Jesús es dóna impuls a la 

promoció del Camí Ignasià, que comença a la població guipuscoana d’Azpeitia i acaba a la 

ciutat de Manresa. Els seus promotors s’han marcat com a fita arribar als 100.000 pelegrins el 

2022. Això no obstant, el camí està poc senyalitzat i presenta mancances de serveis i 

equipaments, no només pel que fa a Manresa, sinó també en relació a la resta del recorregut. 

 

En la promoció del Camí Ignasià actualment hi ha implicades les Diputacions de Barcelona i 

Lleida, la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Desenvolupament d’Azpeitia i Azkoitia, 

l’Oficina Tècnica del Camí Ignasià, la Casa d’Exercicis de la Cova de Manresa i l’Ajuntament de 

Manresa. 

 

La capital del Bages compta amb un pla estratègic de ciutat (PEM 2015), que preveia un 

creixement econòmic i demogràfic que, en les actuals condicions, ha quedat obsolet. Cal, per 

tant, substituir-lo per un de nou, adaptat a la nova situació. En aquest sentit, s’està acabant de 

redactar el nou POUM, que ha de definir els usos futurs de la ciutat. El 26 de març de 2013 es 

va signar el Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social, entre 

l’Ajuntament, els partits polítics i els agents socioeconòmics locals, que estableix les prioritats 

de la ciutat, entre elles algunes mesures per aprofitar l’Any Ignasià com a motor de l’activitat 

turística. Aquestes mesures impliquen la planificació d’un conjunt d’accions fins al 2022, donar 

impuls al Camí Ignasià i posicionar Manresa en un lloc rellevant en l’àmbit del turisme cultural. 

La ciutat disposa també d’un Pla Estratègic de Turisme (2001 i 2010-2013), que ja preveu la 

priorització de la identificació i promoció dels recursos patrimonials lligats a la figura de sant 
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Ignasi. En aquest pla, tant en el disseny com en l’aplicació, hi ha implicat un nombre 

considerable d’agents turístics, econòmics i culturals.  

El 2012 l’Ajuntament va encarregar un Estudi del potencial de desenvolupament turístic i 

comercial del centre històric de Manresa. Al document resultant, s’hi apunten accions per 

potenciar la figura de sant Ignasi i el mite de la Llum a la ciutat, i promoure així Manresa al 

món. Aquest estudi ha servit de base per a plantejar l’actual projecte Manresa 2022. L’octubre 

de 2013, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es va engegar el Pla 

d’Internacionalització de Manresa, en el qual un dels actius que més es pretén potenciar és el 

recurs turístic del llegat ignasià i la commemoració del 2022.   

 

A començament de 2014 s’ha creat la Taula de Treball de Manresa 2022, amb la perspectiva 

de crear un producte turístic concret de la Ruta Ignasiana urbana, de forma participativa i amb 

la potenciació de les xarxes públiques privades del territori. Aquesta acció va acompanyada del 

disseny d’un pla de màrqueting, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través 

del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

 

Amb tots aquests antecedents, condicionants i aportacions, l’Ajuntament de Manresa ha de 

preveure els reptes de caràcter estratègic -tant pel que fa a la planificació, com pel que fa a la 

gestió- que haurà d’afrontar la ciutat en els propers anys amb la fita del 2022 a l’horitzó. És 

d’acord amb aquest objectiu que s’ha elaborat el present Pla Director Manresa 2022, un 

document de caràcter estratègic que aporta les orientacions necessàries per a facilitar a 

l’Ajuntament el procés de presa de decisions en les actuacions que calgui desenvolupar.  

 

El treball realitzat s’ha portat a terme seguint els apartats  següents: 

 

1. MANRESA 2022: una oportunitat per a la ciutat. L a visió i la missió. 

 

Anàlisi del context en què s’emmarca el projecte i definició de la visió i la missió 

estratègiques  de la ciutat per tal d’aprofitar l’oportunitat. 

 

2. MANRESA 2022: tornar Ignasi a la ciutat.  

 

Definició de la proposta estratègica  i els principals eixos que caldrà desenvolupar, i la seva 

relació amb els programes del govern. Proposta d’un pla d’acció per a cadascun dels tres 

eixos: camí, acollida i llum. 

 

3. MANRESA 2013-2022 : el procés. 
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Proposta de desenvolupament del projecte : concreció del pla d’accions, fixació d’una 

metodologia d’execució, elaboració d’un pla de comunicació, definició d’un sistema d’avaluació. 

 

4. MANRESA 2013: el context. 

 

Per a la realització del Pla director, s’han tingut en compte els diversos contextos  en què 

s’emmarca. S’han analitzat tres vectors,  el coneixement dels quals és clau per contextualitzar 

correctament el marc en què s’ha de dissenyar el projecte del 2022.  

 

Al mateix temps, i de manera paral·lela a l’elaboració del document, s’ha creat una comissió  

de seguiment i validació del treball, amb representants de l’equip tècnic de l’empresa, d’una 

banda, i l’Ajuntament de Manresa, de l’altra.  

 

El procés participatiu d’informació i consulta s’ha dut a terme amb els agents implicats  en 

cadascun dels àmbits d’actuació. Aquest procés s’ha realitzat a tres nivells, a partir 

d’entrevistes o sessions  de treball: 

 

1. Decisors i gestors  en el procés de desenvolupament del projecte: 

• Regidors de l’Ajuntament de Manresa1 

• Tècnics municipals2 

• Organismes directament involucrats en el projecte3 

o Centre d'Espiritualitat de la Cova 

o Fundació La Cova (i corresponent consell assessor) 

o Camí Ignasià 

• Grups municipals 

• Consell de ciutat 

• Experts externs que participen en altres programes estratègics de ciutat4 

 

2. Representants d’entitats i institucions manresan es.5 

                                                 
1 Sílvia Gratacós, regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme; Joan Calmet, regidor de 
Cultura, i Ramon Bacardit, regidor d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat. 
2 Francesc de Puig, gerent de l’Ajuntament de Manresa; Sònia Puyol, cordinadora de l’Oficina 
Manresa 2022; Esperança Holgado, cap d’unitat de Turisme i promoció de la ciutat; David 
Hernández, tècnic de Comerç; Mauro Mas, director del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM); Mercè Argemí, tècnica de Patrimoni; Francesc Vilà, director del Museu Comarcal de 
Manresa, i Roser Caus, cap de secció d’Obra pública. 
3 Francesc Riera, sj, director del Centre d'Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi; Ramon 
Sanllehí, gerent de la Fundació Cova de Sant Ignasi; Josep Lluís Iriberri, sj, director del Camí 
ignasià. 
4 Àngel Díaz, consultor de l’empresa ALS, responsable del programa de comercialització del 
projecte Manresa 2022; Jonathan Jorba,tècnic de la Direcció de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona, i Gerard Navarro, consultor de l’empresa DS (programa estratègic 
d’internacionalització de Manresa) i equip de l’estudi de paisatgisme de la façana sud. 
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3. Grups d’experts o  opinadors  que han estat informats del projecte i consultats. (S’han 

efectuat dues sessions de grup).6  

 

D’altra banda, el projecte ha rebut ja el suport i adhesió  d’institucions, organitzacions i 

empreses  de la ciutat i de fora7, algunes d’elles amb propostes d’accions8; d’altres s’han 

adherit a la Taula de treball 9 constituïda arran del projecte. També han mostrat el seu suport 

suport diversos municipis vinculats al Camí Ignasià. 

 

                                                                                                                                               
5 Anna Martínez, presidenta de l’A VV del Barri Antic; Carme Carrió, presidenta de l’A VV de les 
Escodines; Josep Guardiola (empresa JG Esdeveniments), gestor del centre d’interpretació del 
Carrer del Balç; Llorenç Juanola, president de la comissió de comerç de Cambra de Comerç de 
Manresa; Joan Sebastià Rodó, president de la comissió de turisme de Cambra de Comerç de 
Manresa; Daniel Saura, vocal de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa; Jaume Pont, 
president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa; Dolors Puigbertran, representant 
dels botiguers dels carrers Sobrerroca i Sant Miquel; Carme Alarcón, representant dels 
botiguers dels carrers Sobrerroca i Sant Miquel; Francisco Petrus, representant dels botiguers 
del carrer Nou; Diego Sánchez, president del Gremi Hoteleria i Turisme del Bages; Ignasi Sala, 
del Gremi Hoteleria i Turisme del Bages; Joan Francesc Baltiérrez, secretari de la DO Pla de 
Bages; Junta d’Aigües de Manresa; Roger Sanllehí, d’Hotel 1948; Maria Salido, d’Apartaments 
La Farola; Rosaura Querol, d’Hotel Els Noguers; Assumpta Mas, d’Alberg del Carme; Lluís 
Albà, d’Hostal Turó de la Torre, i Laura Campero, d’Urbi Apartaments. 
6 Ester Boniquet, dinamitzadora de Manresa Centre Actiu; Eva Soto, dissenyadora de roba i 
complements i comerciant; Toni Serra, restaurador (restaurant Vermell); Pilar Garcia, 
sommelier i restauradora (restaurant Las Vegas); Josep M. Roma, restaurador (bar Sical); 
Francesc Comas, historiador; Àngels Fusté, responsable de comunicació i noves línies de 
negoci de la Fundació Universitària Bages (FUB); Ramon Fontdevila, exregidor de Turisme de 
l'Ajuntament de Manresa; Lluís Piqué, arquitecte; Jordi Bertran, gerent de Fira Mediterrània. 
7 Amics de l’Art Romànic del Bages, Bages Impuls, Els Fogons Gastronòmics del Bages, Hotel 
Els Noguers, Fòrum, Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa SA (FORUM), Fundació 
Mediterrània-Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Fundació Fira de Manresa, Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, Adqualitatem, Delegació del Bages-
Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Parròquia de Santa Maria de la Seu, 
Meandre, Associació per a la Preservació del Patrimoni Natural de Manresa i PIMEC-Catalunya 
Central. 
8 Companyia Cactus SCCL, Agència Catalana de la Joventut (ACJ), Parròquia de Santa Maria 
de Viladordis i Santuari de la Salut, Orfeó Manresà, Museu de Geologia Valentí Masachs 
(UPC), Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC Manresa), Cova Sant Ignasi 
Manresa-Fundació privada, Esdeveniments i Turisme Catalunya central SL, Hostal del Camp, 
Turó de l’Olivera SL, Hotel 1948 Manresa, Hostal La Masia, Escola Joviat, Mbici, Urgell Comerç 
Centre, Oficina tècnica del Camí Ignasià, Espai Sant Pere Claver, Parc de la Sèquia (Fundació 
Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia), Urbi Apartaments, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-
, Delegació Bages-Berguedà.  
9 Bàsquet Manresa, Viatges Masanés, Restaurant Txus, Federació Empresarial de la Catalunya 
Central, CC OO Catalunya Central, Cambra de Comerç de Manresa i UGT. 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014                    79 

2. Manresa 2022: una oportunitat per a la ciutat 

 

Manresa 2022: La visió 

 

Avui el nom de Manresa es troba escampat arreu del món de la mà de la Companyia de Jesús, 

la qual cosa evidencia el pes mundial d’aquest orde a través de la seva obra espiritual, 

educativa i social.  

 

En el marc de la commemoració de mig mil·leni de l’estada d’Ignasi de Loiola a la capital del 

Bages, la Companyia de Jesús  es prepara per assumir dos reptes:  

 

• La conversió de la Cova  en un centre d’espiritualitat d’abast mundial. 

• L’endegament del Camí Ignasià , amb voluntat de convertir-lo en referent de 

pelegrinatge i turisme religiós. 

 

L’any 2022 és, doncs, una fita per a la Cova , l’orde jesuïta i l’Església  en general, una fita 

amb una dimensió estrictament religiosa .   

 

En aquest context, Manresa i el seu Ajuntament es volen pronunciar de manera proactiva 

celebrant la commemoració i aprofitant aquesta fita des d’una dimensió ciutadana , per a la 

revitalització i la projecció cultural, social i ec onòmica de la ciutat .  

 

Per tot plegat, neix el Projecte Manresa 2022, amb tres reptes principals: 

 

• Celebrar i acollir la commemoració ignasiana, aprofitant l’esdeveniment per a l’interès 

general de tota la ciutadania, per a la dinamització social i econòmica de la ciutat. 

• Preparar la ciutat per acollir els visitants i adequar-la a tal efecte, en especial el Centre 

Històric. 

• Posicionar la ciutat com un referent del turisme espiritual i de pelegrinatge. Fent que 

Ignasi esdevingui un referent per a l’imaginari col•lectiu dels manresans i, alhora, un 

element d’identificació externa i d’atracció de visitants. 
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Manresa 2022 és la confluència entre la Ciutat, la Cova i el Camí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visió de la ciutat del 2022 

La visió que justifica aquest projecte és la d’una ciutat que hagi millorat l’autoestima i recuperat 

la centralitat i l’impuls, amb capacitat d’atracció turística i dinamisme econòmic i social, i que 

sigui sostenible. Que es presenti i es projecti internacionalment. Tot plegat cal fer-ho 

complementant la visió de la Cova i la del Camí amb la de la ciutat.  

 

Visió de la Cova del 2022 

1. L'experiència ignasiana genuïna. La Cova és un centre internacional d'espiritualitat que 

ofereix principalment pràctica, estudi i formació sobre l'experiència ignasiana genuïna.  

2. Accés a noves formes de descobrir i endinsar-se en l'espiritualitat, a partir de la interioritat. 

3. Especial atenció a l'adolescència i la joventut.  

4. Universalitat. La Cova de Sant Ignasi és un centre internacional d'espiritualitat que sent la 

universalitat com a constitutiva de la seva missió. 

 

Visió del Camí Ignasià 

El 2022 el Camí Ignasià és un referent internacional com a itinerari cultural i  espiritual que 

rescata els valors històrico-culturals locals i ignasians i satisfà les necessitats de creixement 

i transformació personal i d'oci dels caminants. 

 

 

Manresa 2022: La missió 

 

La missió del projecte Manresa 2022 ha de complemen tar –des de la dimensió més laica i 

generalista– la de la Cova i el Camí. Amb aquesta perspectiva, el pla es planteja els objectius 

següents:  
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Missió del Projecte Manresa 2022  

 

1. Aprofitar un esdeveniment espiritual de relleu m undial  per assolir objectius 

d’interès general  per a tota la ciutadania. La commemoració constitueix una 

oportunitat per a la ciutat.  

 

2. Preparar la ciutat per a l’esdeveniment , tot generant entusiasme i autoestima  entre 

els manresans i corresponsabilitzant  tots els sectors socials i econòmics, per mitjà 

del consens polític, econòmic, social i ciutadà.  

 

3. Fer d’Ignasi un referent  i una icona de la ciutat per projectar-nos al món: tornar 

Ignasi a la ciutat i projectar la ciutat d’Ignasi. 

 

4. Posar el  Centre Històric al centre d’interès  ciutadà i turístic: adequar-lo per rebre 

visitants i tenir-lo també en condicions per als manresans. Manresa se singularitza a 

través del Centre Històric. Cal preveure aquesta doble dimensió espacial, urbana 

i social . 

 

5. Posicionar la Manresa ignasiana com a destinació  turística , en el marc de l’oferta 

interior i de turisme religiós i internacional. Impulsar la vocació de Manresa d’esdevenir 

una destinació de turisme familiar, accessible, sostenible i responsable. 

 

6. Eexercir la capitalitat ignasiana  a Catalunya i esdevenir destinació i distribuïdora de 

pelegrins i visitants cap a d’altres destinacions ignasianes catalanes. 

 

 

7. Generar activitat ciutadana, cultural, comercial  i econòmica per tal de dinamitzar i 

fer progressar Manresa. 

 

Missió de la Cova 

Potenciar eficaçment l'atracció que Manresa ha exercit al llarg de mig mil·lenni, com a bressol 

de les espiritualitats ignasianes (religioses i seglars) i de tota l'obra cultural, social, 

pedagògica... que en sorgeix. La "missió" de la Cova de Sant Ignasi (santuari i Centre 

Internacional d'Espiritualitat) és ser "memòria" d'aquesta "font" originària. A l’era de la 

mundialització i la globalització, desitgem facilitar que la Cova de Sant Ignasi continuï essent, 

com ho ha estat durant cinc-cents anys: 

1. Punt de referència de les famílies ignasianes i de les obres que han impulsat.  

2. Lloc de transformació interior com ho va ser per a Ignasi, 
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3. Escola de formació en espiritualitat, especialment per a "formadors" i agents 

"multiplicadors". 

4. Escola de valors. L'activitat del Centre desitja vehicular una formació que conjugui 

interioritat i profunditat, capacitat d'anàlisi i discerniment, sentit crític i compromís social, 

consciència individual i social, etc. 

 

Missió del Camí 

Oferir una experiència personal significativa i memorable, orientada al creixement i la 

transformació personal des dels valors i l’espiritualitat ignasians al segle XXI, per mitjà dels 

atractius religiosos, culturals i naturals de l’entorn de la ruta efectuada per Ignasi de Loiola el 

1522. 

 

Manresa 2022: determinants estratègics 

 

Ateses la visió i la missió de la ciutat i dels altres dos actors principals en la commemoració del 

2022, s’exposen tot seguit els principals aspectes determinants  que caldrà tenir en compte 

per al correcte plantejament estratègic i desenvolu pament del Projecte Manresa 2022 :  

1. El projecte té dos destinataris :  

• els manresans – els ciutadans– i,  

• els visitants – els turistes. 

2. Cal preveure tres dimensions temporals :  

• a curt termini, la Manresa de 2015/16 (possible any jubilar) 

• a mig termini, la Manresa de 2022 (500 aniversari) 

• a llarg termini, la Manresa referent turístic i de pelegrinatge 

3. Cal tenir present l’evolució del context econòmic  i diferents escenaris alternatius. El 

projecte no ha de representar cap inversió extra  per a la ciutat que s’efectuï en detriment 

dels pressupostos ordinaris. Es tracta d’orientar durant deu anys les partides ordinàries en 

el marc de Manresa 2022, i aprofitar el projecte per captar recursos externs. En aquest 

procés, el finançament de les actuacions del projecte haurà de preveure, a més del 

finançament, l’esponsorització privada a partir de programes de mecenatge . De la 

mateixa manera, cal considerar la inversió privada en equipaments, serveis i activitats a 

l’entorn del projecte. 

4. Convé tenir en compte els plans estratègics de ciutat , que no tan sols han de 

condicionar, sinó també guiar. 

5. El projecte Manresa 2022 és un projecte d’interès nacional i estatal . Ha de comptar amb 

el suport estratègic de les institucions catalanes i estatals.  

6. Ateses les dimensions i l’impacte que es vol assolir, cal preveure una estratègia 

internacional  en el desplegament. 
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3. MANRESA 2022: Tornar Ignasi a la ciutat  

Per fer possible el projecte Manresa 2022, i la visió i la missió –els reptes i els objectius– que el 

fonamenten, cal que la ciutat incorpori un discurs estratègic  que expliqui la relació i la 

presència ignasiana Manresa endins i Manresa enfora . La ciutat és el punt de partida de la 

història d’Ignasi i de l’orde que va fundar. Per això, la base d’aquest relat és “Tornar Ignasi a la 

ciutat” ; és a dir, fer que la figura d’Ignasi torni a tenir, a Manresa, la presència i el 

reconeixement històric que va tenir, i fer que els visitants el retrobin en la seva estada a 

la ciutat (més enllà del relleu que té la Santa Cova com a icona del sant). 

 

 

El relat d’Ignasi a la ciutat té dues lectures quant al temps i l’espai : 

 

Sant Ignasi de Loiola 

 

• 1491: Neix a Loiola Íñigo López de Recalde, en el si d’una família de la noblesa basca. 

• 1521: Cau ferit durant la defensa de Pamplona. En el decurs de la convalescència, 

experimenta una profunda transformació, que l’impulsa a abandonar la vida anterior i a 

cercar la voluntat de Déu. Decideix pelegrinar a Terra Santa i fer vida de penitent. 

• 1522: La primera fase del pelegrinatge el duu a Montserrat -on es confessa i es desprèn 

del vestit, l’armadura i l’espasa- i a Manresa, on viurà durant onze mesos. A la capital del 

Bages, en una mena de viatge interior, hi experimenta episodis de fervor espiritual, crisis i 

il·luminacions, que enfortiran la seva vocació religiosa i li deixaran una profunda 

empremta, que culminarà en la redació dels Exercicis espirituals i la posterior fundació de 

l’orde jesuïta. 

• 1523: Fa estada a Jerusalem. 

• 1524-1527: Cursa estudis de gramàtica a Barcelona i continua la formació a Alcalá –on és 

processat per la Inquisició i empresonat- i a Salamanca, on se’l processa per segon cop i 

se li prohibeix predicar i ensenyar teologia. Decideix marxar d’Espanya. 

• 1528-1535: Es llicencia en filosofia a París (1535) i comença a estudiar teologia. 

• 1537: Ordenat sacerdot a Venècia, celebra la primera missa a Roma. 

• 1540: El papa Pau III aprova la fundació de la Companyia de Jesús. L’any següent 

comença la redacció de les Constitucions de la Companyia i ell n’és elegit superior 

general. Estableix de manera permanent la seva residència a Roma. 

• 1553-1555: Relata les seves vivències al seu secretari, que n’escriurà l’Autobiografia. 

• 1556: Mor a Roma (31 de juliol). 

• 1609: És beatificat per Pau V. 

• 1622: És canonitzat per Gregori XV. 
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1. Any 1522: Manresa acull i il·lustra Ignasi 

 

La capital del Bages es prepara, cinc-cents anys després, per mostrar la Manresa d’Ignasi: la 

ciutat gòtica. La ciutat que ensenya l’entorn que v a trobar i inspirar el pelegrí. 

 

2. Any 1622: Ignasi és canonitzat 

 

La ciutat es prepara, quatre-cents després, per mostrar la Manresa de sant Ignasi i dels 

jesuïtes: la ciutat barroca, la ciutat que recorda la petjada del sant i de la Companyia de 

Jesús.  

 

Així, la síntesi del relat manresà d'Ignasi és  la seva experiència a la ciutat , a partir d’allò 

que hi fa o hi troba. I aquesta relació es basa en els següents fils conductors : 

 

Manresa és camí, és acollida i és llum 

 

 

 

 

1. Manresa és camí 

 

El Camí Ignasià  duu fins a la ciutat i la comunica amb el món. El Pont Vell  de Manresa és el 

símbol del Camí: 

• El pont és la porta d’arribada  d’Ignasi a la ciutat i dels que fan el Camí Ignasià. El 

camí d’Ignasi segueix descobrint la ciutat que el va acollir i els indrets que va viure. 
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• Es tracta d’un pont de relacions  entre Manresa i el Món, entre el patrimoni i 

l’espiritualitat, entre cultures i confessions, entre ciutat i Companyia. 

• El pont simbolitza la connexió de Manresa amb Catalunya i la posició central que la 

ciutat ocupa en aquesta (n’és el cor),  ja que es troba al mig d’una cruïlla de camins,  

nord-sud pel Llobregat, i est-oest, entre Girona i Lleida. 

 

2. Manresa és acollida 

 

L’estada d’Ignasi a Manresa  és una història d’acollida, confraternitat i hospitalitat. La ciutat del 

Cardener va ser una parada i fonda per al pelegrí,  conegut popularment per la gent de 

Manresa com a Home Sant10 i Home del Sac11.  

 

L’escudella –el bol– d’Ignasi conservat a la Cova és el símbol de l’acollida: 

• Representa l’aliment material  que va trobar Ignasi en la seva estada: l’hospital, 

l’allotjament, el vestir, el menjar.  

• Representa l’aliment espiritual  que va trobar Ignasi: l’acollida de mestres i mentors a 

la Seu, a l’antic Convent dels Predicadors i a l’eremitori de Sant Pau, i també per part 

de diferents dones pietoses i dels ciutadans que l’escoltaven i practicaven els seus 

exercicis. 

 

3. Manresa és llum 

 

Una de les icones de Manresa és la llum.  La llum ens remet a la idea d’espiritualitat , la que 

trobà Ignasi a la ciutat: 

 

• Diverses clarors il·lustraren sant Ignasi , segons l’Autobiografia, en la seva espiritualitat 

i universalitat. La llum és present en tota l’hagiografia ignasiana. Una llum al Cardener, 

llampecs blancs als Predicadors, etc. 

                                                 
10 L’home Sant : renom que ressaltaria la visió d’Ignasi com un home bondadós i agraït amb la 
ciutat, i també l’home espiritual, místic. És, però, una denominació que el vincula més 
directament amb sant Ignasi que no pas amb Ignasi, una figura més pròpia de la devoció 
religiosa que no pas ciutadana. És també un concepte massa genèric, que no singularitza el 
personatge i no l’identifica prou amb la ciutat. 
El pelegrí:  un altre dels perfils d’Ignasi, que el vincula a la idea del camí que el duu a Manresa, 
dels camins que recorren el seu pas per la ciutat i de la seva obra arreu del món. Es tracta 
d’una denominació que el relaciona més amb el Camí Ignasià que no pas amb Manresa. Ignasi 
s’identificava a si mateix com a pelegrí. 
11 L’home del Sac: nom amb què sembla que molts manresans de l’època es referien a ell, 
degut a la seva vestimenta austera, amb roba de sac. 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014                    86 

• Un feix de llum misteriosa, segons la tradició, va donar la raó als manresans per poder 

fer la Sèquia , símbol de l’edat d’or gòtica de Manresa, on es troba l’origen de la Festa 

de la Misteriosa Llum. 

• La patrona de la Seu, protectora de la ciutat, és l’Alba , que fa referència a la llum del 

naixement del dia. 

 

El pont, el bol i la llum 

Tots tres són símbols civils de la ciutat, que la vinculen a l’univers ignasià. 

 

Aquest relat de la relació entre Manresa i Ignasi també se sustenta en la percepció que la 

ciutat té del personatge,  la visió que el transforma en una figura popular, la d’un Home sant o 

Home del sac. L’Home del sac evoca la identificació amb el valor d’austeritat que representa el 

seu pas per Manresa (i en consonància amb l’actual missatge papal): "Anava vestit amb teixit 

de saca i demanava almoina". És la imatge que el representa millor en la seva dimensió 

eremítica i contemplativa i d’home descuidat i malalt. D’altra banda, el sac  com a objecte-

producte ofereix múltiples possibilitats en tant que icona d’Ignasi a Manresa i inspiració 

d’elements de disseny i de marxandatge. 

 

D’entre aquestes referències, caldria extreure’n el lema o motiu del  Projecte Manresa 2022 . 

En tot cas, cal diferenciar entre allò que fóra relat, lema o marca de la Manresa 2022 ignasiana 

i allò que faria referència a Manresa com a ciutat, de forma genèrica i permanent. En relació a 

aquest darrer sentit, es detecta un notable consens a reivindicar, tot modernitzant-ne la imatge i 

les formes, el lema “Manresa, cor de Catalunya”. 

 

És, doncs, a partir d’aquest relat manresà de la figura d’Ignasi  (camí, acollida, llum) que es 

bastiran les diverses línies estratègiques, programes i actuacions del projecte Manresa 

2022, que tot seguit es relacionen i es descriuen de manera sintètica. 

 

La relació entre Manresa i Ignasi  es basaria, per tant, en aquests 3 fils conductors, que es 

desenvolupen en 8 apartats, 62 programes i més de 1 70 actuacions . Cadascun dels eixos 

determina, en el fons, una estratègia d’intervenció complementària. El Camí fa referència a la 

millora de l’espai físic, el patrimoni i els equipaments  de la ciutat. L’Acollida se centra en les 

estructures i les actuacions relatives a l’oferta i els serveis als visitants. La Llum es refereix a 

les activitats de  dinamització cultural, artística, formativa i socia l de la ciutat a l’entorn del 

patrimoni i la figura d’Ignasi. 
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Estructura de la proposta d’actuació del Pla direct or 

 

 

 

 

 

Manresa és camí 
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El Camí Ignasià  porta a Manresa i ens remet a l’arribada i a l’estada del futur sant a la ciutat. 

Per això, l’experiència ignasiana del pelegrí i el visitant no serà completa sense recórrer la 

ciutat ignasiana: els llocs i les rutes. Per aquesta raó, 

 

Cal valorar i dignificar els llocs ignasians per co nscienciar la ciutadania sobre la seva 

història i per presentar-los als visitants. 

 

L’assumpció dels llocs ignasians com a part de la identitat ciutadana i la creació de valor turístic 

per als visitants demana la dignificació d’aquest patrimoni a partir de la seva preservació, 

presentació i promoció. Amb aquesta finalitat, es proposa els programes i actuacions que tot 

seguit s’exposen. 

 

La Ruta Ignasiana a Manresa: 22 llocs ignasians i l es rutes que les relacionen. 

 

La Ruta consta de 22 llocs (llocs, espais, elements) i 4 rutes relacionades amb Ignasi des de 

les dues dimensions històriques a través de les quals es pot viure l’experiència ignasiana a la 

ciutat: 

• La ciutat que va acollir i il·lustrar Ignasi: aquells indrets, monuments o experiències 

viscuts directament per Ignasi el 1522, existeixin o no en l’actualitat. Són la majoria 

d’espais que formen part de la ruta de la Manresa medieval, com és el cas de la 

basílica de la Seu o la capella de Sant Pau. 

 

• La ciutat que recorda l’empremta de Sant Ignasi: aquells indrets, monuments o 

experiències que evoquen la petjada del sant i de la Companyia de Jesús, existeixin o 

no actualment. Són la majoria d’espais que formen part de la ruta barroca de Manresa. 

És el cas, per exemple, del santuari de la Cova o el Museu Comarcal (antic Col·legi de 

Sant Ignasi).   

 

Aquests llocs es poden considerar des de la seva rellevància  en l’imaginari ignasià  i manresà 

o, també, per la seva importància com a reclams turístics en la visita a la ciutat. Segons la 

rellevància estratègica per a l’interès turístic  i patrimonial de Manresa, ens interessa –a 

efectes del pla director– discernir entre dues categories de nodes:  

 

1. Llocs essencials  

 

En aquest estadi s’inclouen quatre nodes que posen en valor la ciutat i ofereixen ja -o poden 

oferir- una part complementària del relat ignasià i ajuden a estructurar la visita a Manresa, tot 

explicant l’estada, l’experiència i la petjada d’Ignasi a Manresa. El seu caràcter estratègic 

turístic  deriva del fet que, essent essencials en l’imaginari ignasià, obliguen el visitant a entrar 
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al centre de la ciutat. En qualsevol cas, han de disposar d’elements interpretatius  estables i 

oferir un servei d’atenció turística. 12 

 

• Cova (Santuari, Coveta i Museu): representa i explica la figura del sant i l’obra de la 

Companyia, a més de l’actualitat relacionada amb el Centre Internacional 

d’Espiritualitat. 

 

• Museu Comarcal (antic Col·legi de Sant Ignasi):  representa i explica l’art i la 

societat posterior a sant Ignasi; la Manresa barroca i de l’antic règim. 

 

• Basílica de la Seu – Centre d’interpretació del car rer del Balç:  representen i 

expliquen l’art i la societat en temps d’Ignasi; la Manresa tardomedieval. 

 

• Plaça Sant Domènec (antic Convent dels Predicadors) : representa i explica la 

Manresa que Ignasi va viure i que ja no existeix. És el pol central de l’interès turístic de 

la ruta per la ciutat perquè condueix el visitant fins al centre. Per aquest motiu, ha 

d’allotjar el centre d’interpretació de la Ruta Ignasiana, des del qual es convidarà a la 

visita als altres llocs. Incorporarà un element commemoratiu, situat a la plaça. 

 

2. Llocs rellevants 

Es tracta de la resta d’espais o elements d’interès ignasià i patrimonial que complementen la 

visita, i que cal endreçar, senyalitzar i/o custodiar per a la seva preservació i presentació.  

 

La Ruta Ignasiana: visita i experiència ignasiana a  Manresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Vegeu punt 3.1.1 (“L’adequació dels llocs ignasians”), del present capítol. 
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Aquest sistema museístic i patrimonial permet ordenar la visita a la Ruta Ignasiana en quatre 

modalitats, segons l’estada i l’experiència que es busqui: 

 

• Visita essencial (dia 1):  

o La Cova: església i museu. 

o Museu Comarcal (antic Col·legi de Sant Ignasi): col·lecció del museu i visita: la 

petjada ignasiana. 

o Basílica de la Seu - Centre d’Interpretació del carrer del Balç: visites 

museïtzades,  Manresa en temps d’Ignasi. 

o Plaça Sant Domènec (antic Convent dels Predicadors): futur Centre 

d’Interpretació. Manresa en temps d’Ignasi. 

 

• Visita urbana (dia 2): visita als altres llocs ignasians dins la ciutat, complementaris 

respecte a la visita essencial: Sant Ignasi Malalt, Pou de la Gallina, Creu del Tort... o 

part de la visita extramurs. 

 

• Visita extramurs (dia 3 +): vinculada als camins al voltant de la ciutat que recorria 

habitualment Ignasi: 

o Camí de Santa Caterina (camí del Pelegrí, tram final del Camí Ignasià) 

o Camí de la Vall del Paradís (camí de la Il·lustració) 

o Camí de Viladordis (camí del Comiat) 

 

• Escapades ignasianes des de Manresa (un dia sencer) :  

o Montserrat: petjades d’Ignasi, reformes de l’abat Cisneros; ruta de les ermites.  

o Barcelona: petjada d’Ignasi i jesuïtes a la ciutat. 

o Verdú: bressol de sant Pere Claver. 

 

Manresa ha d’exercir la capitalitat ignasiana a Catalunya  i esdevenir, d’aquesta manera, 

destinació i distribuïdor de pelegrins i visitants. 

 

L’adequació dels llocs ignasians 

Ruta Ignasiana: 22 llocs i 4 rutes 

 

Aquests 22 llocs ignasians  (edificis, espais, elements) que conformen la ruta per la ciutat 

s’agrupen en quatre categories, d’acord amb les seves característiques  com a llocs visitables i 

les necessitats d’intervenció  que plantegin: 
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• Espais principals amb servei:  conformen la visita essencial a la ciutat (un dia). Sense 

ells l’experiència ignasiana del pelegrí o visitant no seria completa. Cadascun d’aquests 

equipaments ja té –o en tot cas ha de tenir– un servei amb elements visitables i 

interpretables. Es complementen entre ells i es relacionen quant al relat d’Ignasi a la 

ciutat. Per a cadascun es proposa desenvolupar un projecte a partir d’una 

intervenció específica. 

• Espais visitables sense servei:  es tracta d’aquells nodes que poden ser visitables 

però que no ofereixen un servei estable per al turista. Poden disposar d’elements 

interpretatius. Cal una intervenció específica per a cadascun, a partir d’ uns criteris 

generals . En el cas de les capelles (Sant Ignasi Malalt, Rapte i Sant Pau), s’hi pot 

habilitar un vestíbul amb accés lliure durant el dia, separat de la resta del recinte per 

una vidriera. Al vestíbul, hi pot haver un plafó-resum i un dispositiu d’il·luminació de 

pagament. Dins el recinte es podria desplegar una museïtzació més detallada per a les 

visites guiades. 

• Elements urbans: formen part de la ruta ignasiana, però no necessiten cap estructura, 

equipament o gestió específica per ser visitats. Les principals intervencions que hi 

calen són de restauració, endreça i/o senyalització .  

• Rutes: circuits que es poden recórrer al terme municipal de Manresa i que enllacen 

diversos llocs d’interès ignasià . Alguns tenen una funció més interna de ciutat com a 

espais de passeig urbà-paisatgístic. D’altres tenen un sentit més marcat de recorregut 

turístic (especialment com a enllaç urbà del Camí Ignasià). En aquests casos, la funció 

principal de l’Ajuntament és    vetllar-ne pel manteniment, endreça, senyalització i 

promoció,  en coherència amb la ruta ignasiana que enllaça els diversos nodes. 

 

Ruta Ignasiana a Manresa 
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L'Ajuntament elaborarà un projecte executiu per a l’adequació  de la ruta ignasiana, en què 

es prevegin tots els criteris d’actuació general i per a cadascun dels llocs i rutes ignasians que 

no disposin d’un projecte d’específic (Museu, Sant Domènec), per tal de preveure’n 

l’agençament, la museïtzació i la senyalització. Aquest projecte haurà de determinar, per tant: 

 

• La definició i l’abast de la ruta 

• Les intervencions i aplicacions que caldrà fer-hi i els criteris que se seguiran per a la 

seva valoració patrimonial i turística 

• Les actuacions que caldrà desenvolupar en cadascun dels nodes de la ruta 

• Les actuacions urbanístiques que afecten la ruta  

• El pla de senyalització 

• El pla d’enllumenat públic 

• El llibre d’estil per al condicionament d’espais (mobiliari, colors, il·luminació, etc) 

 

En aquests espais o elements, s’hi podran fer, totalment o parcial, les intervencions  següents: 

 

• Adequació pròpiament dita de l'element (mobles i/o immobles) 

• Museïtzació/ senyalització 

• Adequació de l'entorn físic 

• Aspectes de gestió/ promoció de l'element 

 

Com a criteris generals , aquestes intervencions hauran de seguir unes pautes comunes, entre 

les quals caldrà preveure les següents: 

 

• Es prioritzaran aquells elements que siguin de titularitat municipal . En els casos en 

què sigui possible, les intervencions a la resta d'elements del patrimoni ignasià hauran 

de ser el resultat d'acords  de reciprocitat amb els respectius titulars, per mitjà dels 

quals se'n garanteixi l'aprofitament turístic . 

 

• Les intervencions tindran el mínim impacte,  atenent al caràcter patrimonial dels llocs, 

a fi de no distorsionar, en la mesura del possible, la percepció visual de l'element en si 

mateix.  

 

• Caldrà definir una identitat gràfica  unitària i coherent  als diferents elements, que els 

vinculi entre si. Aquesta identitat haurà d'incloure no tan sols la senyalística pròpiament 

dita, sinó també aspectes museogràfics i de mobiliari urbà. Es disposarà de 

senyalització explicativa del node, sempre amb el menor impacte possible, com per 

exemple a dins de la capella de Sant Ignasi Malalt o al vestíbul de Can Canyelles. 
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• Tant a la senyalització com als plafons explicatius, quan es faci referència a aspectes 

de la vida d’Ignasi , es reproduiran textualment fragments de l’Autobiografia o dels 

testimonis de la canonització. La resta de textos contindran informacions històriques 

objectivables. 

 

• Els nodes tindran com a senyalització identificactiva de l’element només du es 

plaques bàsiques : les actuals del patrimoni de la ciutat i les de ceràmica instal·lades 

als anys cinquanta –en castellà, francès, anglès i alemany- per tal d’evitar l’actual 

proliferació de suports commemoratius. La resta (per exemple, les que es van instal·lar 

el 1991, arran del 500 aniversari del naixement del sant) es proposa que siguin 

retirades per reduir interferències visuals. També podrien ser reubicades a l’espai de 

Sant Domènec aquelles que tinguin un cert valor. 

 

• La senyalització direccional  haurà d’incorporar el símbol del Camí Ignasià  en 

aquells casos en què s’identifiqui l’element amb l’episodi ignasià a Manresa 

(actualment apareix a la Cova i a la Capella del Rapte, però no a la Seu ni al Museu 

Comarcal). També s’haurà de senyalitzar el conjunt de Sant Domènec. 

 

 

A continuació es descriu cadascun d’aquests 22 llocs i 4 rutes les intervencions bàsiques 

que s’hi proposen, que caldrà detallar en cada cas per al projecte propi –si escau–, o per al 

projecte executiu general de la Ruta Ignasiana . 
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PLÀNOL TÈCNIC dels 22 llocs i les 4 rutes ignasiane s, segons tipus d’intervenció 

 

 

Espais principals amb servei 

1. Cova 

2. Museu Comarcal (antic 

Col·legi de Sant Ignasi) 

3. Basílica de la Seu  

4. Centre d’interpretació 

del carrer del Balç 

5. Plaça de Sant 

Domènec (antic Convent 

dels Predicadors) 

 

Espais visitables sense 

servei 

6. Capella del Rapte (antic 

Hospital de Santa Llúcia) 

7. Capella de Sant Ignasi 

Malalt 

8. Convent de Santa Clara 

9. Santuari de la Salut 

(Viladordis) 

10. Ermita de Sant Pau i 

dipòsit d’aigua 

11. Casa Canyelles  

12. Alberg del Carme 

(antics convent i església 

del Carme) 

13. Capella de Sant Marc 

 

Elements urbans 

14. Torre de Santa 

Caterina 

15. El Cardener i el Pont 

Vell  

16. Creu de la Guia 

(antiga Capella) 

17. Creu de Beuys 

18. Pou de la Gallina (i 

capella) 

19. Casa Amigant 

20. Creu del Tort 

21. Creu de la Culla 

22. Pou de Llum 

 

Rutes 

1. Camí de Montserrat a 

Manresa (Camí del 

Pelegrí) 

2. Camí de la Vall del 

Paradís al Pou de Llum i 

Sant Pau (Camí de la 

Il·lustració) 

3. Camí de la Cova a 

Viladordis (Camí del 

Comiat) 

4. Ruta ignasiana 

principal (Centre 

Històric) 
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ESPAIS PRINCIPALS AMB SERVEI  

 

1. Cova 

 

Referència universal ignasiana. Conjunt monumental format a l’entorn de la balma on, segons 

la tradició, sant Ignasi es retirà per escriure els Exercicis espirituals. Constituït per la Cova 

pròpiament dita, el Santuari i la col·lecció-museu: 

• la Cova –o Coveta-, ornamentada durant els segles XVII, XVIII i XIX amb retaules, 

relleus, estucs i arquivoltes obra de Joan Grau i Josep Sunyer, és l’espai sagrat per 

excel·lència de la Manresa ignasiana. És precedida per l’avantcova, vestíbul d’accés 

decorat a principis del segle XX d’acord amb una estètica modernista eclèctica, en què 

destaca un llindar de bronze de Josep Llimona; 

• el Santuari, un dels exponents més representatius d’arquitectura barroca i jesuítica de 

Catalunya, construït entre 1750 i 1763 sota la direcció de Josep Morató; constitueix el 

punt d’accés dels visitants a l’avantcova i la Cova; en destaca sobretot la façana, que 

adopta l’estructura d’un retaule barroc; l’interior –decorat a darreries del XIX,  a partir 

d’una estètica neorococó amb abús dels elements daurats-, consta d’una nau única 

amb capelles laterals cobertes per una tribuna superior amb gelosies i escultures de 

sants de la Companyia de Jesús; l’altar major, de Josep Ferrer, és d’època barroca; 

• la col·lecció-museu, situada en diferents sales adjacents al Santuari, exposa diversos 

objectes relacionats amb Ignasi, entre ells una col·lecció de pintures que reprodueixen 

episodis de la vida del sant, la popular escudella del Tort i unes relíquies òssies. 

 

Node principal i emblemàtic de la ruta a la ciutat i primer atractor turístic per al visitant amb 

motivació religiosa. Tot i que es tracti d’un espai no municipal, la seva rellevància per a la ciutat 

demana la màxima implicació de l’Ajuntament amb la comunitat de la Cova per a millorar-ne 

l’acollida i preveure-hi la gestió dels fluxos de visitants. Per tot plegat, caldrà considerar 

actuacions com les següents: 

 

Adequació de l’element  

 

• Adequar les visites a la Coveta d’acord amb el Pla de Rehabilitació General de la Cova. 

• Intervenir sobre els elements patrimonials barrocs, d’acord amb el Pla de Rehabilitació 

General de la Cova. 
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Museïtzació i senyalització  

 

• Creació d’un centre d’interpretació del viatge d’Ignasi i la seva transformació espiritual a 

Manresa, a partir de l’actual col·lecció. Incorporar-hi com a continguts la descripció de 

l’estada i el recorregut pels diversos indrets de la ciutat. 

• Elaboració d’un inventari de la col·lecció patrimonial de la Cova, i valoració de la 

possibilitat de cedir temporalment peces a d’altres indrets. 

• Creació d’un apartat biogràfic d’Ignasi. 

• Creació d’un apartat sobre la Cova de Manresa com a centre d’espiritualitat 

internacional. 

• Senyalització integral del conjunt patrimonial de la Cova. Iniciar/reprendre converses 

amb la Companyia de Jesús, a tal efecte. Assegurar intervencions d’acord amb els 

criteris generals d’adequació dels nodes ignasians. 

• Referenciació d’informació geològica i històrica sobre les balmes i covetes. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Actuar sobre els punts del conjunt monumental que requereixin una intervenció més 

urgent, d’acord amb el Pla de Rehabilitació General de la Cova. 

• Habilitar una parada per a autocars  privats i per a la línia regular del trajecte 

Barcelona-Manresa.  

• Garantir un sol sentit de circulació  i un accés per a ús exclusiu de vianants 15.  

• Analitzar les balmes i fer una representació gràfica del terreny al voltant de la Cova, per 

recrear el paisatge que va trobar Ignasi i que el va inspirar en els seus exercicis. 

• Habilitar un aparcament per a vehicles especials i per a bicicletes.  

 

Gestió i promoció 

 

• Adequar un itinerari per a vianants des de la Cova fins al Centre Històric. Millorar la 

senyalització per anar a la Seu i a Sant Ignasi-Capella del Rapte. Valorar les 

connexions a través dels jardins de la Cova i/o el Casal de les Escodines. 

• Potenciar l’aparcament públic del Centre Històric com a punt d’arribada dels visitants 

particulars, per mitjà d’una millora en l’accessibilitat i la implementació d’un abonament 

específic. 

• Incrementar la promoció de la ciutat a la Cova, d’acord amb allò que s’especifica al 

capítol Convidar a la visita i l’estada a la ciutat. 

                                                 
15 Vegeu punt 3.1.3. (Adequació del Centre Històric) del present capítol. 
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• El Santuari haurà d’adequar el calendari d’obertura a la demanda generada per 

l’afluència de visitants i turistes. 

• Habilitar un servei de sanitaris en consonància amb el volum de visitants previst. 

 

 

2. Museu Comarcal (antic Col·legi de Sant Ignasi) 

 

Actual seu del Museu Comarcal de Manresa i de l’Arxiu Comarcal del Bages. Edifici bastit a 

mitjan segle XVIII, d’estil neoclàssic, a partir de l’antic Hospital de Santa Llúcia. Punt d’inici de 

l’estada d’Ignasi a Manresa (1522) i de la implantació a la ciutat de la Companyia de Jesús 

(1602). Una de les principals obres dels jesuïtes a Catalunya en l’àmbit educatiu. Acollí el 

segon col·legi de la Companyia de Jesús a Catalunya, després del de Betlem a Barcelona. 

Símbol del zenit de la petjada postignasiana i jesuítica a Manresa i principal exponent de la 

influència de la Companyia a la capital del Bages. Funcionà com a centre educatiu fins a 

darreries del segle XIX, quan els jesuïtes es traslladaren a Sarrià. En destaca el pati central de 

planta quadrada amb un claustre porticat. 

Les sales del museu allotgen la col·lecció més important de peces de retaules barrocs de 

Catalunya, representatius de l’anomenada escola manresana  de retaulistes. Acull també un 

espai dedicat a Ignasi. 

 

Node d’alt valor simbòlic, amb capacitat per exercir de centre d’acollida de pelegrins i de centre 

distribuïdor del conjunt del turisme ignasià.  

 

 

Museïtzació de la petjada ignasiana al Museu (antic  Col·legi de Sant Ignasi) 

 

Amb l’objectiu de potenciar el relat de la col·lecció barroca i el coneixement de la ciutat 

postignasiana –i en el marc del pla estratègic del Museu-, s’ampliarà el recorregut pels espais 

barrocs amb dues noves sales al primer pis que tenen sostres elevats: 

 

Sala 1: El Barroc i la Contrarreforma  

 

• Proposta de guió: 

o El Barroc i la Contrareforma a la Catalunya central: context social, cultural i 

polític. Conflictes i convulsions a l’Antic Règim (bandolerisme, Guerra dels 

Segadors, guerra amb França, Guerra de Successió...). L’escola manresana 

d’art barroc. 
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o El Paper de l’orde jesuïta a Catalunya: clarobscurs de l’obra regeneracionista. 

Jesuïtisme i antijesuïtisme. Influència artística. L’estil jesuític com a expressió 

de l’art barroc a Catalunya. 

 

• Proposta museogràfica: 

o Reconstrucció sencera de dos retaules barrocs del museu. 

o Producció d’un audiovisual projectat en forma de trencaclosques barroc sobre 

l’origen d’aquest estil a Catalunya i la relació amb els jesuïtes i la 

Contrareforma. El context social i polític de l’època a Catalunya. L’art jesuític i 

l’escola manresana del Barroc. 

 

Sala 2: Els jesuïtes a Manresa  

 

• Proposta de guió: 

o Manresa i els jesuïtes: arribada al col·legi de Santa Llúcia (1602), donacions, 

adquisicions de terrenys, obres, tasca educativa, etc. Escoles i deixebles (pas 

per la Cova de José Pignatelli, restaurador de la Companyia, etc.) Paper social 

i educatiu del Col·legi de Sant Ignasi fins al segle XX. Conflictes entre jesuïtes, 

dominics i franciscans caputxins. 

o La commemoració manresana de la canonització. Festes i processons 

barroques a la Manresa del XVII. La imatgeria.  

 

• Proposta museogràfica: 

o Instal·lació de peces originals del museu: gravats sobre la construcció de la 

Cova, quadres, mosaic d’Ignasi, creu original de la Culla… i altres objectes que 

es troben a l’actual secció dedicada a sant Ignasi dins el Museu.  

o Plafons explicatius de la relació de Manresa amb els jesuïtes, i història del 

Col·legi de Sant Ignasi. 

o Diorama (pessebrisme barroc) de la festa de la canonització. Descripció de les 

festes barroques que són a l’origen de moltes celebracions i imatgeria actuals 

de la ciutat. Reproducció, en mida natural, d’algun element d’aquesta 

imatgeria. 

 

Sala 3: Lapidari  

 

• Proposta d’intervenció:  

o Endreçar, en format magatzem visitable, una selecció de les peces de l’actual 

lapidari, des de les més antigues fins a les restes de l’època franquista. 

L’encant de la sala consisteix a preservar-ne l’estructura de magatzem. 
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Sala 4: Acollida  

 

• Proposta d’intervenció: 

o Neteja de la sala i habilitació per a funcions polivalents.  

o Adequació com a espai de recepció de grups nombrosos de turistes, amb 

cortina enrotllable informativa sobre la ruta ignasiana, etc. 

o Habilitació com a espai de meditació en hores determinades. 

 

Sales 1 i 2 (primer pis) 

 

Sales 3 i 4 (planta baixa) 
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Adequació de l’entorn de l’edifici i de l’interior  

 

• Executar la proposta de l’Ajuntament d’enderrocar la Sala Ciutat i completar la plaça 

Sant Ignasi amb l’obertura de l’entrada principal del Museu. Aquest espai enllaçaria 

amb el Camí Ignasià a través del carrer Montserrat. Caldrà habilitar un aparcament de 

bicicletes a la plaça. 

• Obrir el Museu a la planta baixa:  

o Recuperar el claustre per a la ciutat i fer-ne la via d’accés a l’edifici a través de 

la planta baixa. Cal tenir especial cura amb la rehabilitació de l’antiga porta del 

carrer Viladordis. 

o Adequar la planta baixa com a punt d’acollida de pelegrins i visitants, sala 

d’exposicions temporals, sales polivalents per acollir grups i activitats diverses 

(com trobades de pelegrins i sessions de meditació, entre altres actuacions). 

• Considerar la possibilitat d’instal·lar un bar/restaurant als baixos del Museu, que 

serveixi també de botiga. El fet de tenir una part del recinte del pati del claustre o dels 

porxos amb taules i cadires de bar donaria al conjunt una sensació de calidesa i 

qualitat. A més, es disposaria d’un espai de lliure accés a l’equipament travessant el 

bar, que podria acollir exposicions temporals sota els porxos, o bé mercats culturals de 

petit format (encants). 

• Adequació estructural de les sales museïtzables (estructures, sostres, paviments, 

aïllaments i forjats). 

 

Gestió i promoció   

 

• El personal d’acollida del Museu, situat a la planta baixa de l’edifici de l’antic col·legi, 

controlarà: 

o L’obertura i el tancament diari de la Capella del Rapte, amb accés vidriat. 

o El segellament d’arribada i el lliurament del diploma del Camí Ignasià. 

o La gestió de la informació per accedir al Refugi o al Museu. 

o La derivació d’usuaris a l’Oficina de Turisme, quan s’escaigui. 

o Un servei de consignes per guardar les motxil·les dels pelegrins. 

o L’ús de la sala d’acollida i actes. 

• El servei de bar podria ser compatible amb un corner informatiu, i així cobriria les 

limitacions horàries de la nova Oficina de Turisme de la plaça Major i del punt 

d’informació i accés al Museu Comarcal. 
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Gravat del Santuari de la Cova.  
Museu Comarcal de Manresa 
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3. Basílica de la Seu  

 

Màxim exponent de l’esplendor medieval de la ciutat i de la Manresa gòtica que conegué 

Ignasi, fou visitada pel sant el mateix matí que arribà a la capital del Bages. El pelegrí de 

Loiola hi assistí diàriament, pregà a la capella de Sant Antoni i hi tingué com a conseller 

espiritual el canonge Joan Bocotavi. A principis del segle XVI, tot just s’havia construït el cos 

bàsic de la basílica: la capçalera, la nau i les capelles laterals. Restaven, per tant, pendents de 

construir: el campanar, la capella del Santíssim i la façana de ponent. 

Principal icona del patrimoni arquitectònic i artístic de la ciutat, en destaquen un conjunt de 

retaules gòtics dels segles XIV-XVI, els vitralls, les capelles laterals, el claustre, el campanar 

massís de 50 m d’altura, els tres portals exteriors i un espectacular sistema de contraforts i 

arcs que suporten les voltes. També inclou el museu històric, amb peces litúrgiques valuoses. 

 

És un dels quatre nodes essencials de la visita ignasiana. Cal tenir present que el 2022 s’escau 

els 700 anys de l’inici de les obres de l’església gòtica.  

 

Adequació de l’element 

 

• Il·luminar l’interior de la basílica per mitjà d’un dispositiu de pagament lliure o 

centralitzat a l'oficina d'acollida, per poder-ho oferir com a opció al visitant. 

 

Museïtzació i senyalització de l’element 

 

• Habilitar un nou espai museïtzat  a partir del tresor de la basílica, a l’abast dels 

visitants. L’actual emplaçament del museu de la Seu no el fa accessible i no reuneix les 

mínimes condicions de presentació que les peces mereixerien pel seu valor patrimonial 

i interès turístic. Exhibició i valorització del frontal florentí i del crist romànic com a obra 

mestra de l’art europeu, en el context de la Baixa Edat Mitjana. 

• Habilitar, com a lloc de referència ignasiana, l’actual capella de S ant Josep  –antiga 

capella de Sant Antoni Abat, del Gremi de Mestres Sabaters-, com a probable punt de 

pregària d’Ignasi. En aquesta capella s'ubicava el retaule cremat el 1714, obra de 

Borrassà. Al lateral dret de la capella hi ha un pedestal buit en què es pot emplaçar una 

figura del sant. Just a sota, s'hi col·locaria una petita placa interpretativa, que informaria 

que Ignasi va pregar-hi a la seva arribada a la ciutat i durant la seva estada i sobre el 

retaule cremat en el marc de la Guerra de Successió. 
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Adequació de l’entorn 

 

• Convertir el Parc de la Seu o el camí dels Corrals en un passeig per la història de 

Manresa, amb panells interpretatius de tot el que s’hi pot observar i referenciar (poblat 

ibèric, Puigcardener, Pont Vell, Santa Caterina, Guia, Cova, Sant Marc, torrent de Sant 

Ignasi, Escodines, indústries, fàbrica dels Polvorers, etc.). 

• Habilitació dels antics Jutjats (Palau del Bisbe) com a edifici de serveis de la 

Generalitat. 

 

Gestió i promoció 

• La visita:  el sistema actual de visites a la Seu no és prou eficient ni atractiu, i no 

ofereix prou garanties per cobrir el previsible increment de visitants en el decurs dels 

propers anys. Cal millorar la gestió de l’acollida als visitants i el relat de la visita 

pròpiament dita. Una possibilitat consistiria a signar un conveni amb l'Ajuntament per 

cedir la gestió de les visites a la Seu i unificar-les amb la de la Ruta Ignasiana, o bé 

incloure en un mateix pack l’entrada a la Seu i al Centre d’Interpretació del carrer del 

Balç. 

• Habilitar el sistema de marcatge de segell als pelegrins de la ruta ignasiana de 

Manresa a l'oficina d'acollida de la Seu. 

• Implementar una audioguia en diferents idiomes. 

• Establir un protocol de relació amb Santa Maria del Mar per promocionar-hi la visita a la 

Seu de Manresa, tot aprofitant el lligam amb la figura de Berenguer de Montagut, 

arquitecte de les dues construccions. Editar un fullet promocional en diferents idiomes 

per difondre l’esmentada vinculació. 

• Per mitjà d’elements mòbils, habilitar a l’interior de la basílica un accés principal a la 

cripta per als feligresos que assisteixin als oficis religiosos diaris, diferent de l’accés per 

a visitants i turistes a la resta de la nau, des del claustre. 

• Implantar horaris de la nau central restringits només a feligresos, en les celebracions 

setmanals o festives que hom determini. 

• Garantir una missa diària per a pelegrins a les 11:00 h, a la cripta.  

 

4. Centre d’interpretació del carrer del Balç 

 

A tocar de la Seu, és un exemple genuí de l’urbanisme medieval del segle XIV, reflex de la 

Manresa que conegué Ignasi. De traçat estret i sinuós, i amb diferents nivells esglaonats, 

discorre per sota els porxos que s’aixequen entre casa i casa per aprofitar l’espai que hi havia 

a l’interior de la ciutat emmurallada. L’accés al conjunt -actualment museïtzat i amb muntatges 

multimèdia-, es fa a través d’un antic casal habilitat com a centre d’interpretació. 
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És una visita obligada per entendre la ciutat gòtica. 

 

Museïtzació i senyalització 

 

• L’espai ja està museïtzat i senyalitzat, i disposa de l’equipament suficient per atendre 

les visites. 

• Es proposa aprofitar els espais dels baixos del carrer per complementar la museografia 

i la visita, especialment al soterrani de la nova oficina de turisme, que es podria habilitar 

com a espai per a activitats escolars i exposicions temporals. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Valorar la possibilitat d’allargar el circuit de la visita al carrer del Balç fins al Pou de la 

Gallina i el vestíbul de Can Canyelles-Travessia dels Drets.  

• Estudiar la possibilitat d’aprofitar el sector format pel carrer dels Arcs de Santa Llúcia i 

la travessia dels Drets per aconseguir la mateixa funció de recrear els espais urbans 

laberíntics propis dels ravals medievals, a tocar de la muralla.  

 

Gestió i promoció 

 

• Al carrer del Balç també es podrà segellar el bol de la ruta ignasiana. 

• Caldria incloure en un mateix pack l’entrada a la Seu i al carrer del Balç. 

• L’empresa concessionària del Centre d’Interpretació del carrer del Balç podria oferir 

també visites guiades a la Seu i a Sant Domènec, com també a la resta de punts 

ignasians. 

 

5.  Plaça de Sant Domènec (antic Convent dels Predicad ors) 

 

L’actual Teatre Conservatori –al sector comprès entre les places de Sant Domènec i de Fius i 

Palà- conserva restes (contraforts i elements del claustre) corresponents a  l’antic convent de 

dominics dels Pares Predicadors –transformat al llarg del segle XIX- i a l’església de Sant Pere 

Màrtir, enderrocada durant la Guerra Civil. L’abril de 1522 Ignasi s’allotjà amb els frares 

dominics, on tingué com a guia espiritual el prior, Guillem Perelló. El convent fou l’escenari 

d’un dels moments culminants de la transformació interior d’Ignasi: hi efectuà una penitència 

de set hores d’oració agenollat i un dejuni de vuit dies, visqué una etapa de crisi i malaltia, i 

tingué una visió de la Santíssima Trinitat i un diàleg amb la imatge de la Mare de Déu de 

Gràcia. 
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Espai central del projecte Manresa 2022. Enllaça el Centre Històric amb l’eixample més 

comercial de la ciutat. Permet la possibilitat de crear el centre d’interpretació sobre la Ruta 

Ignasiana i adequar l’entorn urbà per evocar l’antiga església de Sant Pere Màrtir i la figura 

d’Ignasi, per mitjà de la instal·lació d’un conjunt escultòric que representi l’acollida que la ciutat 

donà al futur sant, amb capacitat d’esdevenir icona ciutadana. Aquesta intervenció completaria 

la visita estrictament medieval, que sense aquest node quedaria circumscrita a la Seu i el seu 

entorn.  

 

Per tot plegat, es proposa seguir el procés que a continuació s’exposa, amb les corresponents 

actuacions: 

 

Adequació de les restes del claustre de l’antic Con vent dels Predicadors i de l’entrada i 

els espais laterals per habilitar-hi un centre d’in terpretació ignasià. 

 

Posar en valor les restes del claustre (vestíbul del Conservatori i sales annexes) fent sortir a la 

llum elements arquitectònics fins ara ocults dins l’edifici del Teatre Conservatori, que es poden 

catalogar com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). Fer accessible l’espai des de l’exterior 

de la zona visitable. 

 

• Proposta d’intervenció:  

o Projecte executiu per a les obres que es relacionen. 

o Obres interiors per a la visualització de l’angle est del claustre, deixant llum 

entre columnes i arcs per recuperar-ne l’estat original. Instal·lació d’una 

estructura de vidre per visualitzar aquest angle des del centre d’interpretació. 

o Eliminació del fals sostre de les dues primeres sales del lateral (taquilla i espai 

d’entitats) per tal que des de l’angle de la vidriera d’accés al vestíbul del teatre 

es percebi la dimensió del recinte.  

o Sistema d’entrada a l’espai. 

 

Museïtzació: centre d’interpretació ignasià  

 

Creació d’un centre d’interpretació a l’espai lateral del Teatre Conservatori, que actualment 

acull la seu social d’entitats culturals16 i fa la funció de taquilla (caldrà desplaçar aquesta al lloc 

original, al costat del vestíbul). A l’efecte, caldrà elaborar un projecte executiu i museogràfic, en 

coordinació amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i el Museu Comarcal.  

 

 

                                                 
16 En el cas que la proposta sigui assumida, caldrà oferir a les entitats afectades una opció adequada a les 
seves necessitats. 
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Proposta museològica i museogràfica  

 

Espai 1: 

• Proposta de guió: 

o Informació sobre la Ruta Ignasiana, amb recorregut explicatiu per la resta de 

nodes de la ciutat.  

o Els ordes mendicants en general i els predicadors (dominics) a la Manresa 

medieval; la relació d’Ignasi amb el Convent dels Predicadors i l’església de 

Sant Pere Màrtir.  

 

• Proposta museogràfica:  

o Maqueta en tres dimensions a la paret, sobre la Manresa del segle XV. S’hi 

marcarien els nodes de la ruta ignasiana i constaria d’una pantalla amb 

imatges de cada node. 

o Recreació audiovisual sobre Ignasi i Manresa a partir dels testimonis del 

procés de canonització i de l’autobiografia per explicar la Manresa del segle 

XVI. 

o Elements de representació gràfica i text interpretatiu sobre la presència d’Ignasi 

a Manresa, els llocs i els protagonistes del moment.  

 

Espai 2: 

• Proposta de guió: 

o La Manresa medieval perduda: les esglésies que va conèixer Ignasi, avui 

inexistents: Sant Pere Màrtir, el Convent dels Predicadors, Sant Miquel, 

l’Hospital i la capella de Santa Llúcia, i la resta d’edificis religiosos 

desapareguts.17  

 

• Proposta museogràfica:  

o Projecció a la paret d’imatges dels edificis religiosos perduts. 

o Exposició d’objectes originals procedents d’edificis de culte desapareguts, 

cedits pel Museu Comarcal (rosassa de Sant Domènec, capitells del Carme, 

escultura de Sant Miquel, etc.). 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Sant Cristòfol i Santa Caterina, la Guia, l’ església del Col·legi de Sant Ignasi, el monestir de Valldaura, etc. 
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Espai 3: 

 

• Proposta de guió: 

o Art efímer i contemporani d’inspiració ignasiana. Creacions d’art contemporani 

inspirades en la figura d’Ignasi (accions d’art efímer de Joseph Beuys i 

Fernando Prats). 

 

• Proposta museogràfica:  

o Elements gràfics i textos explicatius. 

o Exposició d’elements objectuals (llibres, facsímils…). 

o Projecció dels artistes i les respectives performances i accions. 

 

Espai 4: 

 

• Proposta museogràfica:  

o Simulació fotogràfica (trompe-l’oeil) sobre la perspectiva general del claustre a 

la paret del fons de l’angle que tanca l’amfiteatre.  
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Planta de l’espai on es proposa la intervenció 
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Adequació de l’entorn 

 

Recuperar la plaça com a espai patrimonial emblemàtic, per mitjà de l’evocació de l’antiga 

església de Sant Pere Màrtir, el Convent dels Predicadors i la figura icònica de l’Home del sac. 

 

• Proposta d’intervenció:  

o Instal·lació d’un mural o vinil a la paret adjacent als sanitaris públics de la plaça 

Sant Domènec, per evocar els edificis desapareguts: església i convent, etc. 

o Marcatge, al paviment, de la plaça de la silueta de la planta de Sant Pere 

Màrtir, o ubicació de referències amb plantilles de text pintat. 

o L’Acollida: instal·lació, a la plaça Fius i Palà, d’un conjunt escultòric que 

simbolitzés l’acollida que Manresa dispensà a l’Home del sac. Aquest element 

podria esdevenir una icona ciutadana, com succeeix en altres ciutats europees 

(Brussel·les [Maneken pis], Copenhagen [Sireneta], Lisboa [Fernando Pessoa], 

Praga [Jan Huss], Rotterdam [Erasme]...).  

 

Gestió i promoció  

 

• La gestió d’aquest espai haurà d’estar automatitzada. Caldrà obrir i tancar portes i 

instal·lar-hi torns de control d’accés, amb un codi identificatiu. En moments d’allau 

turística, es pot preveure un reforç per mitjà de personal eventual.  

• En alguns casos de visites amb autocar concertades (o com a alternativa en cas 

d’overbooking), hi hauria la possibilitat de començar la visita per Sant Domènec, amb 

estacionament del vehicle a la plaça Valldaura. 
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Imatges dels espais principals amb servei de la Rut a Ignasiana a Manresa  

 

 

 

La Cova. Santuari i casa d’exercicis 

Basílica de la Seu. Antic convent dels Predicadors i Església de Sant Pere Màrtir 

Antic Col·legi de Sant Ignasi. Carrer del Balç 
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Elements d’intervenció a l’espai d’interpretació de  Sant Domènec  

 

 

Fragments de l’arcàngel de l’antiga església de Sant 
Miquel. Museu Comarcal de Manresa 

Part dels arcs i columnes del claustre de l’antic 
convent dels Predicadors de Manresa 

 

Capitells de l’església del Carme de Manresa. 
Museu Comarcal de Manresa 

 

Rosassa de l’església de Sant Pere Màrtir. Museu 
Comarcal de Manresa 

 

Dossier Joseph Beuys, Manresa Hbf. Fundació 
Caixa Manresa 

 

Exemple de valoració i presentació d’elements 
patrimonials. Museu de Tortosa 
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ESPAIS VISITABLES SENSE SERVEI 

 

6. Capella del Rapte (antic Hospital de Santa Llúcia) 

 

Adossada a l’edifici de l’antic Col·legi de Sant Ignasi, l’actual Capella del Rapte –d’estil 

neogòtic, reconstruïda després de la Guerra Civil- ocupa l’espai que corresponia al 

desaparegut Hospital de Santa Llúcia, d’origen medieval, anomenat hospital dels pobres o 

inferius. Primer lloc d’acollida d’Ignasi a la ciutat. Tot just arribar a Manresa procedent de 

Montserrat, s’hi allotjà en una cel·la estreta i fosca i hi practicà els vots de pobresa i ajuda als 

altres. Escenari de l’episodi conegut com a rapte -o defalliment- de vuit dies. Conserva com a 

elements originals previs a la destrucció del 1936, la portalada gòtica de l’hospital i l’estàtua 

jacent del sant. Al mateix espai hi hagué el primer col·legi jesuític de Manresa, abans de la 

construcció de l’edifici que actualment ocupa el Museu Comarcal. 

 

Espai propietat de la Companyia de Jesús, però de gran rellevància en la ruta ignasiana. 

 

Adequació de l’element 

 

• L’adequació de l’edifici annex a la Capella del Rapte com a refugi és responsabilitat 

dels seus propietaris. 

 

Museïtzació i senyalització  

 

• Habilitar una porta vidriada amb vinils interpretatius, que abordi dues temàtiques: 

l’episodi del rapte ignasià i el paper dels hospitals i l’assistència a la Manresa del segle 

XIV (Santa Llúcia, Sant Andreu, Sant Pau, les hospitaleres, la figura de Jerònima 

Claver, etc.). Incorporar imatges de l’edifici abans de la seva destrucció. 

• Endreçar i il·luminar l’entrada de la capella. 

• L’edifici adjacent a la Capella del Rapte, cedit actualment a la Comunitat de Sant Egidi, 

és previst que sigui destinat per la Companyia de Jesús a refugi per a pelegrins. 

 

Adequació de l’entorn 

  

• Urbanitzar l’entorn i posar en relleu la capella i l’antic Col·legi de Sant Ignasi, tot 

eliminant la Sala Ciutat i deixant la capella exempta. Aquesta mesura facilitaria l’accés 

al Museu, que podria esdevenir un espai semiobert en horaris determinats. 
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Gestió i promoció del conjunt 

 

• La gestió de l’espai de la Capella del Rapte per a visitants –amb la consegüent 

obertura i tancament diaris en horaris paral·lels als del Museu Comarcal- correspondria, 

en virtut d’un acord entre l’Ajuntament i la Companyia de Jesús, al personal d’acollida 

de pelegrins / punt d’informació del Museu. 

• La gestió del refugi de la Capella del Rapte dependrà de la Companyia de Jesús que, 

al seu torn, podria externalitzar-la. 

 

 

7. Capella de Sant Ignasi Malalt  

 

Esglesiola situada a l’antic hospitalet dels Amigant, on Ignasi fou acollit i recuperà la salut en 

dues ocasions, gràcies a la intervenció de la matriarca de la família, Àngela Seguí, que havia 

assistit als exercicis espirituals del pelegrí. Espai que representa el trànsit de la vida purgativa 

a la vida il·luminativa en la biografia del sant. El 1703 la cambra on s’allotjà Ignasi fou 

convertida en capella. L’actual espai –que conserva una pintura on es veu el sant al llit de 

malalt rebent atencions de la família Amigant- és posterior a la destrucció soferta durant la 

Guerra de Successió. 

 

Centralitat urbana i valor simbòlic com a espai d’acollida, en el marc d’un entorn urbà amb 

reminiscències medievals. 

 

Museïtzació i senyalització de l’element 

 

• Col·locar una vidriera amb porta d’accés a la capella, que permetés veure’n l’interior. 

Habilitar-hi il·luminació de pagament. 

• Millorar la senyalització per explicar dos eixos temàtics: l’episodi d’Ignasi malalt; i 

l’acollida i l’hospitalitat que van dispensar a Ignasi algunes dones notables de la 

societat manresana del segle XVI, com Àngela Seguí (coneguda també com a Àngela 

Amigant), Micaela Canyelles, Agnès Clavera, Agnès Pascual, etc. Aquest apartat 

podria incloure una cronologia de les diferents acollides de què fou objecte Ignasi. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Endreçar l’entorn i facilitar-hi la visita. Recentment s’hi ha portat a terme una 

intervenció destinada a millorar el pas pel túnel de la plaça Major. 
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Gestió i promoció 

 

• Des de l’oficina de turisme de la plaça Major, assumir-ne diàriament l’obertura i el 

tancament.  

 

 

8. Convent de Santa Clara 

 

Monestir romànic d’origen medieval –amb un apèndix modernista posterior- ocupat per 

monges clarisses a l’època d’Ignasi. Segons la tradició, el futur sant, de camí cap a Viladordis, 

s’aturava sovint davant el convent i s’asseia al pedrís de la portalada romànica, per escoltar 

els cants de les monges. 

 

Malgrat el seu caràcter secundari com a node ignasià, ofereix l’oportunitat de posar en valor un 

espai que sol quedar al marge de les altres rutes i ofertes turístiques. Pel fet de tractar-se d’un 

espai privat, cal arribar a acords per integrar la seva visita segons els criteris de la ruta.  

 

Museïtzació i senyalització de l’element  

  

• Considerar la possibilitat d’habilitar un accés lliure a la part de l’església que no es 

dedica al culte directament, tancant l’accés a la part privada. Una altra solució 

consistiria en un vestíbul vidriat, de més difícil encaix, a l’estil del santuari de la Salut. 

Es tracta, en tot cas, d’un espai que depèn de la comunitat de monges dominiques de 

clausura. 

• Habilitar un punt extern d’informació sobre els ordes de clausura. 

• A l’exterior ja existeix una placa patrimonial instal·lada per l’Ajuntament, amb informació 

sobre la petja ignasiana, a part de la de ceràmica quatrilingüe. 

• Instal·lar un plafó interior amb dos eixos temàtics: els possibles punts d’aturada d’Ignasi 

en el seu periple cap a a Viladordis –a partir dels testimonis de la canonització- i els 

convents femenins a la Manresa del segle XVI. 

• Incorporar un element d’àudio que recreï els cants que Ignasi s’aturava a escoltar 

assegut al pedrís del portal romànic, segons la tradició popular. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Sortint del convent en direcció a la Culla, caldria habilitar un senyal direccional que hi 

indiqués la localització del Pou de Llum. 
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Gestió i promoció 

 

• Possible conveni amb la comunitat de monges dominiques per a l’accés lliure en 

horaris concertats (per exemple, de 9:00 h a 17:00 h) a la part de l’església no 

dedicada al culte (la part vidriada romandria tancada sense accés). 

• Caldria especificar els horaris de visita a l’entrada principal. 

 

 

9. Santuari de la Salut (Viladordis) 

 

Esglesiola romànica del segle X, situada al poble Viladordis, freqüentada per Ignasi, que 

acostumava a pregar agenollat damunt la pedra de l’entrada, que actualment es conserva a 

l’interior del temple, on també es pot veure una talla gòtica de la Mare de Déu de la Salut. 

Segons la tradició, el juliol de 1522 hi patí un defalliment, com a conseqüència d’un dejuni 

absolut que practicà per fer front a una temptació del diable. 

A 500 metres de l’església, la masia de les Marcetes –on residia la família que cuidava el 

santuari- conserva el record de l’acollida que van dispensar a Ignasi, que els agraí l’almoina tot 

regalant-los un cilici i un cinyell, desaparegut durant la Guerra Civil. 

 

Constitueix una bona destinació per al senderisme ignasià, tant pel que fa al turista que 

pernocti més d’un dia, com pel que fa als estadants de la Cova. També com a lloc de pas per al 

pelegrí que abandoni Manresa en direcció a Barcelona, passant pel Pont de Vilomara. 

  

Museïtzació, senyalització i adequació  

  

• Ja disposa d’un vestíbul de vidre que permet veure l’interior de l’església en hores en 

què roman tancada. Des d’aquest punt es pot contemplar la làpida del segle XVII 

referent a l’estada d’Ignasi. L’interior de la capella conserva una placa commemorativa.  

En una sala annexa a la capella, s’ha habilitat un espai museïtzat sobre el Santuari i 

sobre la relació d’Ignasi amb l’indret.  

 

• A l’entrada del camí de les Marcetes, caldria habilitar un punt extern d’informació que 

contextualitzi la relació entre Ignasi i el conjunt església-masia de les Marcetes. 
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10.   Ermita de Sant Pau i dipòsit d’aigua  

 

Antic priorat cistercenc vinculat al monestir de Poblet, amb una església gòtica d’una sola nau i 

un retaule barroc presidit per Santa Bàrbara. Visitat sovint per Ignasi, feia la funció d’hospital 

de leprosos. Fou de camí a Sant Pau que el pelegrí tingué l’anomenada Exímia Il·lustració. 

Ignasi hi conegué Alfonso de Agurreta, prior del convent i responsable també de l’Hospital de 

Santa Llúcia, que n’esdevingué un dels seus principals confessors. Procedent de Terra Santa, 

Ignasi tornà a Manresa amb la intenció de quedar-s’hi, però la mort del seu amic el portà de 

nou a Barcelona. El 1700 el priorat fou venut a la Companyia de Jesús. Prop de l’eremitori de 

Sant Pau es conserva un dipòsit d’aigua construït el segle XVIII pels jesuïtes, destinat a 

assegurar la disponibilitat d’aigua per als horts de la zona, per mitjà d’un ramal de la Sèquia.  

 

La llunyania geogràfica respecte al nucli urbà pot perjudicar-ne l’atractivitat. 

 

Museïtzació i senyalització 

  

• Valorar la possibilitat d’incorporar un vestíbul vidriat que garanteixi l’aprofitament turístic 

permanent de l’espai. 

• Habilitar un punt extern d’informació a la capella que contextualitzi la relació entre 

Ignasi i el pare Alfonso de Agurreta, prior de l’antic convent cistercenc i responsable de 

l’Hospital de Santa Llúcia. 

• Instal·lar un punt intern d’informació per referenciar l’antic hospital de leprosos ubicat a 

l’espai, el paper dels ordes contemplatius de l’època a Manresa (cistercencs, 

benedictins...) i el valor arquitectònic i artístic de l’interior de la capella. 

• Posar en valor el dipòsit d’aigua com a obra d’enginyeria hidràulica vinculada a l’orde 

jesuïta i relacionada amb la Séquia. Possibilitat d’instal·lar-hi un senyal identificatiu. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Suprimir l’aparcament al davant de la placeta d’accés a la capella. 

• Endreçar i enjardinar l’accés a Sant Pau, amb una especial atenció pel que fa a 

l’arribada a través de Camí de la Vall del Paradís, entre l’accés a l’esgésia nova i la 

capella antiga. En aquest punt, caldria valorar la possibilitat d’habilitar un camí que a 

nivell pla connectés l’inici del vial procedent de l’avinguda de Sant Pau amb la placeta 

d’accés a la capella. 

 

 

 

 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014 118 

 

Gestió i promoció 

 

• Valorar la possibilitat d’un acord de reciprocitat/custòdia amb els titulars de l’espai 

(família Graells), que faciliti la visita a l’eremitori. Assegurar l’obertura i el tancament 

diari de la porta d’accés. 

 

 

11.   Casa Canyelles  

 

Baixos de la casa número 30 del carrer de Sobrerroca, que donen a la travessia dels Drets, 

segurament l’antic porxo on Ignasi s’aixoplugà algunes nits del mes d’abril de 1522, gràcies a 

la caritat de Micaela Canyelles, que, segons la tradició, li féu un vestit de pana per que es 

desprengués del sac que portava, o en tot cas, li arranjà el sac.  

 

La certificació històrica del lloc incorporaria a l’itinerari ignasià la travessia dels Drets (carrerons 

de tipologia medieval) i la nova placeta prevista al POUM en aquesta travessia, a l’alçada de la 

casa Canyelles, i reforçaria l’actractivitat del carrer de Sobrerroca, on el Pou de la Gallina és un 

exponent propi de la devoció popular i llegendària.  

 

Adequació de l’element 

 

• D’acord amb el propietari, fer accessibles els baixos (celler) de la casa número 30. 

Simultàniament, estudiar la possibilitat de posar en valor els baixos dels immobles dels 

números 32 i 34, corresponent a l’antiga casa de Fius i Palà, on es troba un antic molí 

d’oli, propietat de l’ajuntament, que també caldria restaurar.  

 

Museïtzació i senyalització  

 

• Adequar un espai visitable als baixos de la casa Sobrerroca número 30, situats a la 

nova placeta. Instal·lar-hi un plafó interpretatiu de com era originalment l’espai que 

acollí Ignasi i un apartat sobre la vida econòmica a la Manresa del segle XVI, amb un 

especial èmfasi sobre el paper de la Sèquia en l’ampliació dels regadius urbans, en el 

desenvolupament de les primeres activitats industrials (adobers, paraires, teixidors...) i 

en la configuració de barris propers com el de la Cuirateria. Posar en valor l’antic molí 

d’oli. 

• En qualsevol cas, a la façana de Sobrerroca 30 caldria incorporar una placa 

identificativa del node.  
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Adequació de l’entorn 

 

• Agençar la nova placeta, que s’ubicaria a la travessia dels Drets, aprofitant els patis de 

darrere de les cases 30, 32 i 34 de Sobrerroca, i excavar i restaurar les restes antigues. 

Habilitar un recorregut pel laberint medieval comprès entre els carrers de Sobrerroca i 

Santa Llúcia i la baixada dels Drets. Aquestes intervencions permetran completar la 

visita a la Manresa laberíntica que conegué Ignasi (Balç, Forn, Arcs de Santa Llúcia i 

travessia dels Drets). 

 
 

12.   Alberg del Carme (Antics convent i església del C arme)  

 

L'any 1308, els frares caremelitans s'establiren a la ciutat i fundaren un convent i una església. 

El segle XVIII es reestructurà tot el convent i l'antic claustre gòtic -del qual s'han conservat 

alguns capitells- fou substituït pel que ara es pot veure, envoltant la plaça de Milcentenari, 

d’estil neoclàssic. El 1835 el convent fou abandonat i més tard convertit en caserna militar. El 

1990 tot el conjunt es remodelà per destinar-lo a alberg. L’antiga església tampoc no es 

conserva. En lloc seu, hi ha l’actual església del Carme. 

 

L'església del Carme fou un dels llocs de devoció d’Ignasi. Tot i que l'església original no es 

conserva, serà una de les joies gòtiques de Manresa que es mostrarà al centre d'interpretació 

ignasià i de la ciutat desapareguda que es proposa a Sant Domènec. Cal tenir en compte que 

l'actual alberg serà un lloc freqüentat pels pelegrins, cosa que en reforçarà el valor estratègic. 

 

Museïtzació i senyalització 

 

• A l'interior de l'alberg, es poden contemplar algunes peces (capitells), de l’antic 

convent, recuperades durant les obres de construcció de l’actual equipament. No s’hi 

proposa cap intervenció. 

• A l'exterior, al claustre, hi ha una placa identificativa que es proposa substituir per una 

de nova que faci referència a la seva condició de lloc de devoció ignasiana. 

 

Adequació de l’entorn 

• L'entorn del Carme (alberg, plaça Milcentenari, església, claustre) està subjecte a 

polítiques d'ordenació de l'espai públic pel fet de fer les funcions d’aparcament. No s’hi 

proposa cap intervenció especial. 
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13.   Capella de Sant Marc  

 

Esglesiola gòtica del segle XV que pertanyé al gremi de blanquers i assaonadors. Ignasi hi 

passà en entrar a Manresa a través del Pont Vell. Hi anava a pregar i, segons alguns 

testimonis, hi tingué una visió. Encara es pot veure, gravat en una pedra de l’entrada, i molt 

deteriorat pel pas del temps, l’antic escut del Consell de Ciutat. 

 

Museïtzació, senyalització i adequació de l’element  

 

• Instal·lar una placa exterior simple, on se’n descrigui la relació amb Ignasi. 

 

 

Gestió i promoció 

 

• La visita a l’interior de Sant Marc només seria possible dins de les visites guiades de la 

Ruta Ignasiana. 

 

 

ELEMENTS URBANS  

 

14. ..Torre de Santa Caterina 

 

Erigida durant la Primera Guerra Carlina (1836) al punt que antigament ocupà el convent 

femení de Sant Cristòfol i Santa Caterina, que fou enderrocat durant la guerra civil del segle 

XV i reconstruït com a capella sense comunitat al segle XVI. Punt d’arribada d’Ignasi a 

Manresa, procedent de Montserrat, des d’on albirà per primer cop la ciutat. 

 

Situació estratègica com a mirador de la ciutat i la seva façana monumental. Des de la torre de 

Santa Caterina es contempla la sortida del sol, la llum icònica de la ciutat. Lloc d’arribada del 

pelegrí del Camí Ignasià i espai privilegiat per al passeig ciutadà per millorar la percepció i el 

propi coneixement de Manresa. 

 

Museïtzació i senyalització 

  

• Col·locar un element informatiu sobre l’antic Convent de Sant Cristòfol i Santa Caterina, 

i sobre l’origen de l’actual torre. 
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Adequació de l’entorn 

 

• Habilitar un camí de ronda que segueixi el camp de blat de sota la torre per que faci les 

funcions de mirador de la façana urbana que veié Ignasi en arribar a Manresa, per mitjà 

d’un sistema de tubs fixos amb peu explicatiu. 

• Agençar les feixes de propietat municipal que es troben al costat del camí com a jardins 

d’oliveres amb llocs per seure. 

• Assegurar l’accessibilitat pel sud, cap a la Guia. 

• Condicionar les edificacions, a la sortida nord. 

 

 

15.  ..El Cardener i el Pont Vell 

 

El Pont Vell, juntament amb la Seu i la Cova, és un dels tres elements de la clàssica façana 

monumental de la ciutat, amb la característica silueta d’esquena d’ase. Construït als segles 

XII-XIII en un dels passos més estrets del Cardener, connecta amb l’antic camí ral que, 

passant per Castellgalí, portava a Montserrat, i que recorregué Ignasi en arribar a Manresa. 

Des del capdamunt de l’arc principal, ofereix un esplèndid mirador del Puigcardener i el puig 

de Sant Bartomeu, amb vistes de la Seu i la Cova, respectivament. 

 

El Pont Vell i el riu Cardener són un dels elements icònics de l’imaginari ignasià (i de la ciutat), 

pel fet de ser el lloc d’arribada d’Ignasi a Manresa i perquè el Cardener representa un dels llocs 

de referència en la seva autobiografia, especialment en relació a l’Exímia il·lustració. Tant és 

així que el topònim del riu (o la seva versió antiga: Cardoner) ha servit per donar nom a 

diversos centres jesuïtes escampats arreu del món, així com a beques, retirs, programes, i 

altres recursos jesuïtes, tal com succeeix amb el nom de Manresa. 

 

Museïtzació, senyalització i adequació de l’element  

 

• Instal·lar un tòtem interpretatiu als accessos al pont, a banda i banda. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Considerar l’enderroc de la casa que es troba davant del Pont Vell i rebaixar l’hort 

(propietat de la Companyia de Jesús) per ressaltar al màxim la façana de la Cova i el 

camí que hi mena, i l’entrada a la ciutat. Més endavant -i en el marc del projecte 

paisatgístic del sud del Cardener-, caldria preveure la desaparició dels magatzems i la 

torre elèctrica. 
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• Millorar el pas de vianants per mitjà d’una passera volada que permetria enllaçar el 

parc del Cardener amb l’estació de Renfe, punt d’arribada de molts visitants. Es tracta 

d’un projecte en fase de realització entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

• Adequar una part de la llera del riu i habilitar-ne l’accés per poder arribar a prop de 

l’aigua, en el marc del projecte paisatgístic citat abans. Seria oportú el pas que hi ha 

des de la creu de la Guia per sota el pont, caminant per sobre la codina, fins a tocar 

l’aigua al salt del Bullidor. 

 

 

16.  ..Creu de la Guia (antiga capella) 

 

Situades antigament a prop del riu, a l’inici del Pont Vell, abans d’entrar a la ciutat. Segons la 

tradició, tot just arribar a Manresa, Ignasi hi tingué una visió de la Mare de Déu i hi 

experimentà diversos raptes i il·lustracions. L’antiga ermita –de finals del segle XV- fou 

traslladada a l’actual emplaçament el 1856 amb motiu de la construcció de la línia fèrria 

Barcelona-Saragossa.   

 

Museïtzació, senyalització i adequació de l’element  

 

• Contextualitzar l’antiga capella i la creu de la Guia. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Adequar l’espai a l’entorn de la creu de la Guia. 

• Habilitar una vorera virtual, per mitjà de senyalització horitzontal, a tot el tram d’accés 

cap a la Guia compartit amb vehicles, fins a l’arrencada del camí de vianants que mena 

a Santa Caterina.  

 

 

17.  ..Creu de Beuys  

 

Monument dels artistes  danesos H. Christiansen i B. Norgäard, al peu del Pont Vell, erigit el 

1994 en record de l’estada a la ciutat del creador alemany Joseph Beuys, que el 1966 visità la 

Cova i més endavant, a Düsseldorf, portà a terme l’acció artística Manresa Hauptbanhof 

(Manresa Estació Central), inspirada en l’espiritualitat ignasiana. 
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Museïtzació, senyalització i adequació de l’element  i entorn 

 

• Contextualitzar la creu de Beuys, tot referenciant-ne l’obra.  

• Adequar l’espai a l’entorn de la creu de Beuys. 

 

 

18.  ..Pou de la Gallina (i capella) 

 

Conjunt patrimonial associat a la llegenda d’un dels episodis més populars de l’imaginari 

manresà: la resurrecció -a precs d’una nena, temorosa de la reacció de la seva madrastra- 

d’una gallina que havia caigut en un pou del carrer de Sobrerroca.  Al costat del pou –l’aigua 

del qual era considerada beneïda- es bastí una petita capella, on un retaule explica el miracle. 

Una intervenció recent ha permès descobrir que fou excavat en roca viva i té 15 metres de 

fondària. 

 

Espai llegendari associat a la devoció popular i a l’anecdotari ignasià, amb la centralitat urbana 

com a punt fort. Recentment s’ha intervingut en la restauració del pou i en l’adequació física de 

l’entorn. 

 

Museïtzació i senyalització de l’element 

 

• L’any 2013 s’ha realitzat l’adequació del element en el marc de millores realitzades al 

carrer Sobrerroca. Cal solucionar el problema de l’entelament del vidre que tapa el pou. 

La senyalització és correcta, però caldria retirar-ne la placa commemorativa de granit 

instal·lada el 1991. 

• La capella del Pou de la Gallina és visible des del carrer i s’obre per la festa de Sant 

Ignasi. 

 

 

19.  ..Casa Amigant  

  

Antic casal dels Amigant, situat entre el carreró resultant de la bifurcació del carrer Sant Miquel 

i el carrer Amigant, passatge adjunt a la Plaça Major. És representatiu de la puixança de 

determinades famílies de la burgesia manresana del segle XVI, algunes de les quals 

s’ennobliren. 
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Element simbòlic, vinculat a la nissaga manresana que acollí Ignasi a l’Hospitalet que tenia a 

l’actual capella de Sant Ignasi Malalt.  

 

Museïtzació i senyalització 

  

• Instal·lar un plafó interpretatiu exterior a l’altura de l’actual Llibreria Roca, al carrer Sant 

Miquel, relatiu a la família Amigant com a exponent de les classes dirigents que 

constituïen la burgesia manresana del segle XVI, a l’època d’Ignasi, amb referències a 

d’altres nissagues burgeses i nobles, com els Peguera, Capdepòs, Dalmau, Canyelles, 

Caldoliver... 

 

Adequació de l’element 

 

• Plantejar, si s’escau, la possibilitat de recuperar i rehabilitar, en el futur, l’antic casal 

dels Amigant com a element del patrimoni històric de la ciutat, facilitant-hi l'accés als 

baixos i permetent la connectivitat entre el passatge d’Amigant i el passatge del carrer 

de Sant Miquel. 

 

 

20. ..Creu del Tort 

 

Indret de culte ciutadà, amb una notable dimensió popular. Una de les creus de terme on 

Ignasi s’aturava a pregar, de camí a Viladordis, al peu de l’antic camí ral de Barcelona pel Pont 

de Vilomara. Lloc de pas de les caminades d’Ignasi cap a llocs de devoció o meditació. S’hi 

albira el paratge conegut antigament com a Vall del Paradís. Un dels indrets de devoció més 

populars de Manresa, al costat de la casa del mateix nom, on els propietaris custodiaren 

durant segles l’escudella que feia servir el sant. Identificada amb el lloc on tingué diferents 

visions i on resà després de l’Exímia Il·lustració. Segons la llegenda, un dels medallons de la 

creu original –avui conservada a la Cova, juntament amb l’escudella- suà sang després de la 

canonització (1627). 

 

Museïtzació, senyalització i adequació de l’element  

 

• Instal·lació d’un element interpretatiu sobre l’Exímia Il·lustració del Cardener, la suor de 

sang del medalló de la creu, Cal Tort i l’escudella de fusta. 

• Incorporació d’informació sobre el conjunt de creus de terme de l’època d’Ignasi. 

• Intervenció al mur de la casa adjacent, per mitjà d’una acció artística o un relat 

interpretatiu. 
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• Instal·lació d’un senyal direccional que indiqués Santa Clara i el camí cap al Pou de 

Llum a través del carrer del Peix. 

 

Adequació de l’entorn  

 

• Agençar i netejar l’entorn. 

• Considerar l’adquisió de terrenys adjacents per enllaçar l’indret amb el camí original, 

que baixa, seguint la Font del Gat, pel torrent de Santa Clara, fins al camí de la Font del 

Llop. 

• A partir del POUM, ampliar l’espai públic situat entre la placeta de la creu del Tort i 

l’edifici contigu per dotar de més dignitat la placeta d’accés a l’espai. 

• Millorar l’enllumenat de l’espai i eliminar la contaminació visual derivada del cablejat.  

 

 

21.  ..Creu de la Culla 

 

Una de les creus de referència en l’imaginari ignasià. Situada també al peu del camí que 

Ignasi feia servir per anar a Viladordis, a prop de la masia de la Culla. D’interès pel lligam 

simbòlic amb el moviment cultural i polític de la Renaixença, a través del popular poema de 

Jacint Verdaguer.  

 

Museïtzació i senyalització de l’element 

 

• Col·locar un senyal identificatiu de l’element que especifiqui la relació de la Creu de la 

Culla amb Ignasi i també amb Verdaguer. Caldria retirar la placa de granit. 

 

 

22.  ..Pou de Llum  

 

Monument en forma d’espiral instal·lat el 2008 amb motiu del projecte Del Cardener a 

l’Antàrtida (2001-2004), de l’artista xilè Fernando Prats. Inclou, al seu interior, una perforació 

de 15 metres de fondària, que simbolitza la connexió amb altres punts de la Terra, a través de 

l’experiència mística. Es troba situat a l’esplanada de la Balconada de Sant Pau, i és identificat 

per alguns com l’escenari on Ignasi tingué l’Exímia Il·lustració, entesa com a primera visió dels 

Exercicis i com a intuïció de la fundació de la Companyia de Jesús.   

 

Espai de titularitat municipal altament valorat per la comunitat jesuïta, fet que es tradueix en un 

notable índex de visitants. Entorn òptim per a la contemplació de la façana monumental, de 
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Montserrat i de la posta de sol, la darrera llum de la ciutat. El lloc constitueix un amfiteatre 

modern per a contemplar esdeveniments i/o espectacles que tinguin la ciutat històrica com a 

escenari.  

 

Museïtzació i senyalització  

 

• Habilitar un punt d’observació de la façana monumental i paisatgística de Manresa, per 

mitjà d’un sistema de prismàtics fixos o un plafó panoràmic semicircular plus (180º o 

220º), d’esquena a la línia d’edificis del barri de la Balconada.18 

• Incorporar-hi el relat autobiogràfic de l’episodi de l’Exímia Il·lustració del Cardener, tot 

partint de la placa existent que forma part del monument. 

• Contextualitzar el Pou com a element tangible i com a acció artística. 

 

Adequació de l’element 

 

• No es troba sovint en bones condicions. Caldria buscar una solució per evitar-hi 

l’acumulació de sorra i afavorir-ne la visibilitat (aixecar i inclinar l’element artístic 

pròpiament dit o incorporar algun element de contenció). Convindria assegurar la 

custòdia del lloc per garantir-ne un manteniment constant. 

 

Adequació de l’entorn 

 

• Emprendre una intervenció d’urgència amb la instal·lació de papereres i enllumenat fins 

al carrer del Peix. 

• Endreçar l’entorn i agençar-lo com un gran amfiteatre per a la contemplació de la 

façana monumental de Manresa. 

• Aquest espai forma part de l’entorn que s’estudia des del projecte paisatgístic associat 

a la redacció del POUM. 

                                                 
18 Panoràmica de 180 graus: Montserrat,  Montlleó, els Comtals, el Cogulló de Castellfollit, la 
Guia i la capella, Santa Caterina, l’Estació, el Pont Vell  i el Cardener, la Seu i el Puigcardener, 
el Collbaix, el Puigmercadal i el Carme, la Cova, el Puigberenguer, el Puigterrà, Port del 
Compte, la Vall del Paradís, les Escodines, el Pedraforca, el Cadí, el Puigmal, el Convent de 
Santa Clara, Sant Joan de Déu i la Culla. 
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Espais visitables sense servei a la Ruta Ignasiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capella del Rapte: interior 

 
Sant Ignasi Malalt: façana exterior 

 

Convent de Santa Clara: portalada romànica 

 

Vitrina on s’exposa la pedra on s’agenollava Ignasi a 
resar. Santuari de la Salut de Viladordis 

 Exemple de vestíbul tancat visitable. Santuari de 
la Salut de Viladordis. 
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 Porxo de Casa Canyelles (carrer Sobrerroca, 30) 

Dipòsit de Sant Pau 

 
Ermita de Sant Pau 

 

Ermita de Sant Pau 

 
Torre de Santa Caterina 

 

Porxo de Casa Canyelles (carrer Sobrerroca, 
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Elements urbans de la Ruta Ignasiana a Manresa 

Pont Vell 

 
Capella de Sant Marc  

 

Pou de la Gallina (i capella)  

 
Creu del Tort  

 
Creu de la Culla  

 

Panormàmica des de la Balconada del Pou de Llum                Detall del monument, obra de Fernando Prats 
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3.2.1 L’adequació de les rutes ignasianes 

 

El Puigcardener i la Cova són el nucli d’una xarxa de camins de caràcter històric, natural i 

paisatgístic,  que conformen també la façana històrica  de la ciutat. Ateses les seves 

connotacions, les rutes proposades a partir d’aquests camins constitueixen un atractiu de 

primer ordre per als visitants, sobretot per als pelegrins, que entraran a la ciutat per 

l’esmentada façana sud.  

 

Les rutes ignasianes demanen un tractament i adequació bàsics  a partir de les intervencions 

següents: 

• Arranjament 

• Senyalització 

• Il·luminació (en els trams urbans) 

• Manteniment i custòdia 

 

Aquestes 4 rutes completen els 22 llocs ignasians de Manresa , i els relacionen:  

 

1. Camí de Montserrat a Manresa, darrer tram del Camí Ignasià (Camí del Pelegrí) 

2. Camí de la Vall del Paradís al Pou de Llum i Sant Pau (Camí de la Il·lustració)  

3. Camí de la Cova a Viladordis (Camí del Comiat) 

4. Ruta ignasiana principal (Centre Històric) 
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1. Camí de Montserrat a Manresa (Camí del Pelegrí) 

Es tracta del darrer tram oficial del Camí Ignasià, que transcorre dins el terme de Manresa, 

entre la riera del Cornet i la torre de Santa Caterina, on el pelegrí es troba la ciutat als peus. 

S’hi proposen les actuacions  següents: 

De Montserrat a Santa Caterina 

• Impulsar un programa de custòdia del sender  des del terme de Castellgalí (passera 

del Cornet) fins al Pont Vell, a partir d’un conveni amb una entitat manresana, i d’acord 

amb la direcció del Camí Ignasià. 

• Instal·lar eco-comptadors per controlar els fluxos, com els que hi ha al Parc Natural de 

la Muntanya de Montserrat. 

• Aprofitar la proximitat de l’Heretat Oller del Mas per senyalitzar els cellers de la DO  

Pla de Bages del terme de Manresa o propers (Cooperativa de Salelles, Fargas 

Fargas, Sant Iscle). Vegeu apartat Ignasi a taula: enoturisme. 

• Endreçar la carrerada  de l’antic camí romà, entre la Torre Oliva i la Torre de Santa 

Caterina. 

 

De Santa Caterina al Pont Vell 

• Endreçar i ressaltar l’accés del camí que féu Ignasi en arribar a la ciutat, des de la torre 

de Santa Caterina fins a la Cova, passant pel Pont Vell. 

• Posar en valor la part obaga de la façana històrica de Manresa, amb la balma i la 

balconada de Santa Caterina, que ofereix un dels principals miradors de la ciutat. Com 

ja s’ha dit a l’apartat de Santa Caterina, habilitar un mirador sobre la façana històrica 

(feixa inferior) i agençar alguna altra feixa d’oliveres del vessant com a jardí mirador. 

• Habilitar, per a l’ús ciutadà, una anella verda que connecti l’eix format pel Pont Vell, la 

Guia i Santa Caterina, amb el camí de ronda arran de balsera (camps situats sota el 

nivell de la torre), el pont Fumat i el Passeig del Riu (variant a través del Congost). 

• Estudiar el possible accés, en cul de sac, a alguna de les balmes, que permetrien 

visualitzar, per analogia, com era originalment la cavitat que aixoplugà Ignasi. 

 

Del Pont Vell a la Cova i fins al Museu Comarcal (a ntic Col·legi de Sant Ignasi) 

• Tot just travessar el pont, cal un senyal que indiqui la Cova per la pujada de la Cova, i 

un altre senyal que indiqui el Museu Comarcal  -punt on se segellarà la Ignasiana-, la 

Seu i la plaça Sant Domènec. 

• Per seguir cap a aquesta darrera direcció, es proposa habilitar, com a camí de 

vianants, la drecera que la gent ha fressat per la part superior del bosquet situat sobre 

Sant Marc. En arribar a l’altura de l’aparcament del Centre Històric, caldria assenyalar 

el pas pel carrer Montserrat (molt més agraït, estèticament i per trànsit, que no pas la 

Via de Sant Ignasi) i que ja porta, a nivell, a la plaça de Sant Ignasi i, per tant, a la 

mateixa entrada al Museu Comarcal. 
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Camí Ignasià. De Montserrat a Santa Caterina. Oller 
del Mas 

Camí Ignasià. De Montserrat a Santa Caterina  

 

Camí Ignasià. De Montserrat a Santa 
Caterina. Senyalització del camí 

Camí Ignasià. De Montserrat a Santa 
Caterina 

Camí Ignasià. De Montserrat a Santa Caterina. Torre 
de Santa Caterina 
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Camí de Santa Caterina a la Cova 

 
Vistes de la Cova des del Camí de Santa Caterina 
 

 

Vistes de la Seu i la Cova des del Camí de Santa 
Caterina 

 

Accés al Pont Vell des del Camí de Santa 
Caterina a la Cova 

 

El Pont Vell conduïnt a la Cova. Senyalització dels anys 
50 de la Manresa Ignasiana, situada al Pont Vell 
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2. Camí de la Vall del Paradís al Pou de Llum i a S ant Pau (Camí de la Il·lustració)  

 

Es tracta del camí que recorre els escenaris de l’episodi de l’Exímia Il·lustració del Cardener. La 

Vall del Paradís és el nom amb què es coneixia aquest vessant verd pel regadiu dels darrers 

canals de la Sèquia, inserit en el triangle situat entre el riu Cardener i els barris de les 

Escodines, la Balconada i Sant Pau. El recorregut és frondós, amb horts, parets i balmes, i 

resseguit pel torrent de Santa Clara i per trams de la Sèquia (un d’ells, desguassa l’aigua al 

dipòsit construït pels jesuïtes a Sant Pau). És un recorregut de gran interès paisatgístic. El 

disseny i els usos d’aquest camí i el seu entorn es determinaran en el projecte de 

paisatgisme en el marc de l’elaboració del POUM . 

 

Aquest camí –actualment impracticable – connectaria el Pont Vell amb la Creu del Tort, el 

Pou de Llum i la capella de Sant Pau, a través de la Vall de Paradís. Com alternativa  per a 

accedir-hi, es recomana l’itinerari següent: 

 

• Cova-Sant Pau:  anant pel passatge de la Cova, carrer Nou de Santa Clara-carrer del 

Peix, mirador de la Balconada, Pou de Llum, i fent camí fins a Sant Pau. Aquesta 

variant és urbana fins al Pou de Llum. Després s’endinsa en zona rural.  

 

Accions:  

Caldria rebaixar la paret del carrer del Peix sobre la balsera a un metre i complementar-

la amb una barra de seguretat per garantir la visibilitat de Montserrat i Santa Caterina. 

 

En col·laboració amb la Junta de la Sèquia i els regants, cal emprendre l’arranjament  

(camins, regs i tanques d’hort) del recorregut  que enllaça el Pou de Llum amb Sant 

Pau. La ruta ressegueix un ramal de la Sèquia, amb salts d’aigua i un dipòsit  construït 

pels jesuïtes al segle XVIII, arribant a Sant Pau, que també convé arranjar. 

 

Establir un cens d’horts erms de tot el camí de la Vall del Paradís, i incentivar els 

propietaris a fer-ne ús o a cedir-los temporalment. 

 

Per fer accessible el camí íntegre de la Vall del P aradís  caldria considerar les actuacions 

següents: 

 

• Instal·lar una barana al tram de carretera  de cent metres perillosos, entre la voravia 

estreta i la C1411, des del Pont Vell a l’inici del Camí del Paradís, per assegurar la 

separació entre vianants i vehicles. 
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• Camí de la Font dels Fans:  desencallar jurídicament la invasió de pas públic  que s’ha 

produït entre la Creu del Tort i els camins de sota el saltant del torrent. Això permetria 

un recorregut rural des de la Cova-Pont vell fins a la Creu del Tort, sense travessar la 

via fèrria.  
 

• Aprofitar l’estudi de paisatgisme de l’àrea per veure si és possible obrir un camí al 

costat de la via , separat per una tanca de protecció, que -salvant un petit tram 

complicat a l’altura del túnel- enllacés amb el camí, en direcció a Sant Pau, que 

discorre per sota del mirador de la Balconada, on hi ha el Pou de Llum. 
 

El camí d’accés a Sant Pau per la vorera de la carretera és actualment la via més ràpida i 

freqüentada per accedir a la capella. Aquest recorregut no reuneix les condicions de seguretat i 

comoditat per als visitants, tot i que amb una adequació de l’entorn podria esdevenir una via 

més del circuit entre la ciutat i Sant Pau. La desaparició dels magatzems i l’edifici elèctric 

permetria, conservant l’ús agrícola o de centre de jardineria, traçar un camí ran de balmes, per 

davant de les hortes i coberts, i allunyat de la carretera, fins a enllaçar amb la vorera del 

trencall cap a Sant Pau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camí de la Vall del Paradís 

 

Camí de la Vall del Paradís. Pas tallat per la via del tren 

 

Vistes de la ciutat des de la balconada del Pou de Llum 

 

Aigua al llarg del Camí de la Vall del Paradís 

 

Dipòsit d’aigua de Sant Pau 

 
Enllaç entre la Cova i l’ermita de Sant Pau per carretera. 

 

Interior de Santa Clara. 
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3. Camí de la Cova a Viladordis (Camí del Comiat)  

 

Aquesta ruta enllaça la Cova amb Viladordis, passant pel passatge de la Cova, el carrer Nou de 

Santa Clara, la Creu del Tort i el Convent de Santa Clara -amb visita opcional al Pou de Llum- i 

fins a la Creu de la Culla i, des d’aquest punt, fins a Viladordis19. En cas de continuar cap a 

Barcelona, caldria seguir fins al Pont de Vilomara, on Ignasi va ser acomiadat per la gent de 

Manresa.   

 

El sender segueix exactament les traces del Camí de Sant Jaume , però en direcció contrària. 

Inclou els carrers Nou de Santa Clara, el carrer Puig i Cadafalch, el carrer Joan Miró, el carrer 

Alvar Aalto, l’avinguda Països Catalans i el carrer Agustí Coll (a l’altura de l’establiment Viena). 

Des d’aquí gira pel descampat i passa per sota la C55. A partir d’aquest punt hi ha senyals 

verticals fins a Viladordis. Es tracta d’un itinerari excèntric, però de màxim interès per al pelegrí. 

Al primer tram, coincideix amb la primera variant del camí de la Vall del Paradís cap a Sant 

Pau. En general, durant tot aquest recorregut convidria instal·lar senyalització vertical a les 

cruïlles amb més possibilitats de confusió. 

 

A l’inici del camí, davant del Casal de les Escodines, caldria instal·lar-hi un plafó explicatiu de 

tot l’entorn, expllicant els orígens medievals de l’ermita de Sant Bartomeu i la seva posterior 

evolució; el convent i església dels franciscans caputxins i l’espai de les balmes. A banda dels 

episodis vinculats a Ignasi, també caldrà tenir present els altres usos que ha tingut l’espai 

posterior a la Desamortització de 1835, com a caserna dels pesseteros (1835), asil d’ancians, 

presó municipal i l’actual Casal d’entitats. 

 

La futura accessibilitat també depèn de les actuacions urbanístiques i del planejament que 

prevegi el POUM. En tot cas, caldria estudiar la possibilitat d’habilitar accessos a Viladordis 

des de la Culla , tot recuperant el camí que recorria Ignasi. 

                                                 
19 A efectes de mobilitat, i atesa la proximitat del Casal de les Escodines, es recomana la 
instal·lació d’un senyal direccional davant d’aquest important equipament, que indiqui els 
camins de la Il·lustració i del Comiat. 
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        Camí del Comiat cap a Viladordis                                                               Senyalització del camí de Sant Jaume  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creu de la Culla 

 
Poema de Jacint Verdaguer a  la creu de la 
Culla 

 

Santuari de la Salut (Viladordis) 

 
Masia de les Marcetes (Viladordis) 
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4. Ruta ignasiana principal (Centre Històric) 

 

Més enllà dels camins que hem descrit, cal tenir present que la Ruta Ignasiana per la ciutat 

passa principalment pels llocs que Ignasi recorria quotidianament dins de les muralles.  Inclou 

els quatre nodes essencials (Cova, Seu, Rapte-Santa Llúcia-Museu i Sant Domènec-

Predicadors) de la visita turística a Manresa, i els altres llocs dins de muralles (Casa Canyelles, 

Pou de la Gallina, Sant Ignasi Malalt, Carme i Balç). Mereix una especial atenció perquè, més 

enllà de ser el que visitarà el pelegrí, serà el que rebrà els principals fluxos turístics.   

 

Paral·lelament, al marge de la proposta turística ignasiana, cal reforçar els aspectes que 

aquests anys han configurat la marca turística Manresa i integrar-los dins el discurs ignasià, per 

esdevenir un tot atractiu de cara als visitants, ja que, de fet, es tracta, en la majoria dels casos, 

dels espais urbans medievals  que va conèixer el futur sant. Per aquest motiu, caldrà: 

 

• Garantir el bon estat dels eixos viaris  bàsics  (senyalització, enllumenat, rehabilitació 

de façanes i mitgeres, etc.): 

o de l’Oficina de Turisme cap als nodes principals (c/ Sobrerroca, c/ Sant Miquel i 

baixada del Pòpul). 

o de la Cova al Museu (pel carrer Montserrat) 

o del Museu a la Seu (pel c/ Santa Llúcia i c/ Codinella) 

o del Museu a la plaça Sant Domènec (per baixada dels Drets, c/ Joc de la Pilota 

o c/Sobrerroca) 

o de la Seu a la plaça Sant Domènec (baixada del Pòpul - c/ Balç - c/ Sant 

Miquel) i a la Cova (c/ Codinella i camí dels Corrals). 

 

• Acondicionar els eixos viaris cap als altres llocs ignasians . 

 

• Acondicionar els tres espais urbans  medievals: 

o Eix plaça del Carme - plaça de Sant Ignasi Malalt - carrer d’en Botí. 

o Espai entre els carres Sobrerroca i Santa Llúcia – carrer del Balç, i travessera 

dels Drets - carrer Arcs de Santa Llúcia. 

o Espai entre la plaça Major, i els carrers Sant Miquel, Vallfonollosa i Na 

Bastardes, amb la posada en valor de l’antic call jueu i una possible ronda 

arqueològica que enllaci el carrer Sant Pere, la baixada dels Jueus i el carrer 

Amigant. 
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Plana de l’Om 

 

Basílica de la Seu 

 
Façana de l’Ajuntament 

 

Plaça de l’Ajuntament 

 

Carrer del Balç 
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3.1.3 L’adequació del Centre Històric 20 

 

Millorar la qualitat urbana del  Centre Històric de Manresa i posar-lo al centre d’i nterès 

ciutadà i turístic   

 

El projecte Manresa 2022  té per objectiu commemorar la petjada d’Ignasi. Per aquest motiu, la 

majoria de les accions que es proposen tenen una incidència directa sobre el Centre 

Històric i la ciutat antiga, on el sant de Loiola e s fa present . 

 

Per aquest motiu, les actuacions del projecte que hom proposa caldrà que vagin al compàs de 

la millora general de la ciutat  i del Centre Històric, especialment en aquells aspectes que 

condicionen la qualitat de  l’espai públic . Això és especialment rellevant pel que fa a l’entorn 

urbà més proper als nodes ignasians.    

 

Aquestes actuacions han de contribuir a fer de la ciutat un  espai endreçat i acollidor per als 

ciutadans i els visitants. Aquesta transformació ha de tenir com a escenari preferent el 

Centre Històric de Manresa, que ha d’esdevenir més proper a la resta de la ciutat, i del qual 

convé fomentar l’interès ciutadà i turístic. Per aquest motiu, cal que el Centre Històric sigui 

conegut,  per tal de ser reconegut .  

 

El Projecte Manresa 2022 no solucionarà tots els repte s de la ciutat i del Centre Històric, 

però pot ajudar a  generar un procés positiu,  assumit col·lectivament entre veïns residents, 

professionals residents, comerciants i visitants.  

 

En aquest sentit, les polítiques generals i sectorials del municipi,  i especialment les que 

estan enfocades a la millora del Centre Històric, no només han d’anar dirigides a millorar la 

seva qualitat urbana, sinó també a valorar i dinamitzar aquesta àrea per millorar la c iutat; 

en definitiva,  donar resposta als reptes de revitalitzar la zona.  

 

Les actuacions municipals haurien de vetllar especialment per fer permeable el Centre 

Històric i millorar la qualitat urbana, econòmica i  social de l’espai públic,  perquè sigui més 

fàcil i atractiu viure-hi i passejar-s’hi. Actualment, més enllà de les polítiques sectorials de 

promoció econòmica, social i cultural incloses al programa Vida al Centre Històric, s’ha de 

                                                 
20 Moltes de les actuacions que es comenten en aquest punt prenen com a base el treball 
Estudi del potencial de desenvolupament turístic i comercial del Centre Històric de Manresa 
(Ajuntament de Manresa, maig de 2013), que proposa una visió estratègica centrada en 
aquesta àrea urbana per millorar-ne la qualitat de vida en l’horitzó del 2022. 
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considerar la redacció, entre 2013 i 2014, del POUM, com el referent del disseny i concreció de 

model de Centre Històric que ha de tenir la ciutat.  

 

 

El Centre Històric ha de ser un espai endreçat i ac ollidor per viure-hi i per acollir els 

visitants. 

 

És a partir d’aquestes premisses que caldrà tenir en compte els aspectes que tot seguit 

s’exposen. 

 

1. Consideracions en el planejament urbanístic (POU M) 

 

La funcionalitat del Centre Històric, en tots els aspectes que abasta l’urbanisme, s’haurà de 

reflectir en la nova redacció del Pla d’Ordenació Urbana de Manresa (POUM). Aquest ha de 

servir com una oportunitat per a la definició del futur del barri i per resoldre’n les mancances, tot 

eixamplant-lo i fent-lo més permeable. En aquest sentit, caldrà valorar si a partir del POUM s’ha 

d’elaborar un nou Pla integral de revitalització del Centre Històric  (l’actual Pla data de 

2001).  

 

Al fil d’aquestes consideracions, es fa indispensable fomentar les virtuts -que hi són-, per 

establir-se al Centre Històric per mitjà del foment de polítiques d’habitatge de protecció i de 

polítiques de rehabilitació d’edificis i de promoció de locals buits. Cal esmerçar esforços per 

donar-les a conèixer de forma intensiva i valorar l’increment de les contraprestacions que 

actualment s’ofereixen.  

 

2. Millora de la mobilitat, l’aparcament i la senya lització 

 

Els aspectes de mobilitat i aparcament en relació amb la commemoració se centren en 

l’accessibilitat general al Centre Històric i, en e special, a la Cova .  

 

Igual que la mobilitat, la senyalització és clau per assegurar la correcta accessibilitat al Centre 

Històric i als llocs ignasians. Caldrà considerar especialment la senyalització direccional, tant 

l’externa -que marca l’arribada al Centre Històric-, com la interna, fent coincidir la ruta turística 

principal amb l’eix comercial del Centre Històric.  

 

En aquest àmbit, tot i que l’actuació municipal es concreta en les polítiques sectorials i el 

planejament i ordenació urbanística (POUM), es proposa la consideració d’alguns aspectes 

clau.  
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• Mobilitat i estacionament:  

o Abonaments  especials de Rodalies, FGC i autobusos, per facilitar la visita a la 

ciutat. 

o Habilitar una parada per a autocars  privats a la cruïlla Via Sant Ignasi-camí de 

la Cova (davant del pàrquing del Centre Històric) per facilitar la descongestió 

de vehicles a l’àrea d’accés al santuari. Habilitar una àrea d’estacionament  

d’autocars de forma eventual a la Fàbrica Nova o al Congost. 

o Habilitar una parada d’autobús regular de la línia Barcelona-Manresa, al costat 

del Pont Vell, que doni servei als barris de les Escodines, la Balconada i la 

Sagrada Família, i també als turistes i visitants de la Cova. 

o Garantir un sol sentit de circulació  entre l’accés a la Casa d’Execicis i la plaça 

del Santuari, on es reservaran places d’estacionament per a persones amb 

mobilitat reduïda.   

o S’habilitarà una part de la calçada entre l’accés al Santuari i la Via Sant Ignasi 

per a ús exclusiu de vianants . 

o S’habilitarà estacionament per a bicicletes als principals nodes de visita. 

 

• Senyalització: 

o Mantenir l’actual senyalització direccional “Centre Històric” des dels 

accessos de la ciutat. Caldria fer el mateix a la sortida de l’autopista de 

Montserrat - Sant Vicenç de Castellet, per direccionar els vehicles directament 

cap a la façana històrica. Aquest apartat ha d’estar vinculat al pla de 

senyalització que està elaborant l’Ajuntament.  

o Reforçar la senyalització direccional  per a vehicles  des de l’entrada sud a la 

Cova . 

o Millorar la senyalització per a vianants  de la Ruta Ignasiana, des de 

cadascun dels nodes principals de la visita a la ciutat, per mitjà d’una 

senyalística que els vinculi entre si (Cova, Seu, Museu Comarcal, Sant 

Domènec).  

o L’esmentada senyalística dels nodes principals haurà de portar el símbol del 

Camí Ignasià (actualment apareix a la Cova, però no a la Seu ni al Museu 

Comarcal). També s’haurà de senyalitzar Sant Domènec i especificar l’antic 

Hospital de Santa Llúcia, a l’actual Capella del Rapte, i l’antic Col·legi de Sant 

Ignasi, al Museu Comarcal. 
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3. Funcionalitat, comoditat i embelliment dels espa is públics.  

 

Cal superar les mancances funcionals del Centre Històric que dificulten la vida al carrer i 

l’estada dels visitants. El programa ha de preveure actuacions com les que tot seguit 

s’enumeren. 

 

• Millora de les places i els parcs del Centre Històr ic . Millorar els parcs actuals 

(Reforma, Seu…) i incrementar els espais lúdics per a infants i gent gran. Elaborar un 

programa d’activitats a les places del barri que actuen de node urbà (plaça Major, 

Plana de l’Om, Gispert, Sant Domènec i Reforma) per tal de dinamitzar-les i fer que 

esdevinguin punts vitals del barri. 

 

• Ordenança del paisatge urbà al Centre Històric . Pot ser un complement al 

planejament urbanístic (POUM), per tal d’embellir el barri. A partir de la carta de colors 

existent, cal considerar-ne l’aplicació a tota la façana històrica de la ciutat, en especial 

a l’entorn de la Cova (carrer del Peix, al barri de les Escodines, etc.).  

 

• Aprofitament de solars buits.  Arranjar de manera temporal espais en desús. Per 

exemple, mitjançant programes i accions concretes en què les entitats del barri i la 

ciutat participin activament. 

 

• Elements urbans d’embelliment:  identificació i valoració d’elements urbans (portes, 

elements decoratius, plaques) i promoció d’escultures als carrers i posada en valor de 

les existents. Algunes actuacions en aquests punts poden consistir en la instal·lació de 

vinils amb imatges antigues del barri (la primera acció en aquest sentit ja s’ha portat a 

terme al c/ Sobrerroca), l’acceleració del conveni entre l’Ajuntament i el Cercle Artístic 

per pintar les parets mitgeres del a partir de propostes de lliure creació, que evoquin 

espais urbans antics (trompe-l’oeils), o homenatgin escriptors o personatges 

manresans, o promoure d’activitats privades d’embelliment efímer: el Mes de les flors, 

per exemple. 

 

• Participació ciutadana en la custòdia i manteniment  d’espais i equipaments 

públics  de diversos punts del Centre Històric.  

 

• Portar aigua al Centre Històric:  l’aigua com a element d’embelliment dels carrers i les 

places a partir de fonts i espais amb aigua. Recuperar, a l’antic traçat de la Sèquia, el 

raig d’aigua contínua al carrer del Rec. 
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• Portar llum al Centre Històric: per a un entorn comercial viu i per millorar la qualitat 

de vida dels veïns, cal una actuació decidida els propers anys en l’enllumenat, 

preveient el consum energètic dels principals carrers que conformen la ruta comercial, 

patrimonial i turística al Centre Històric, especialment en els que contenen nodes 

ignasians. Cal actuar prioritàriament, i de forma homogènia, als carrers Sant Miquel, 

Alfons XII, Born, Muralla del Carme i Galzeran Andreu, com també als respectius 

accessos principals.  

 

4. Assegurar un bon manteniment dels carrers 

 

Malgrat els esforços en la neteja del Centre Històric, cal estar amatents al constant 

manteniment general dels carrers per millorar la qualitat de vida dels residents, afavorir 

l’atracció de clients als comerços i transformar la imatge que es transmet als visitants. Cal un 

Programa de neteja i manteniment específic per al C entre Històric 21 que prengui en 

consideració la creació d’una unitat d’intervenció ràpida de l’Ajuntament  per facilitar les 

actuacions de manteniment urbà.  

 

Entre el comerç i els veïns del Centre Històric es percep la demanda urgent d’actuacions. La 

majoria de les propostes que es fan en aquest pla són pensades a mitjà i llarg termini. Caldrà, 

doncs, elaborar, des de l’Ajuntament –i de manera consensuada amb comerciants i veïns- una 

llista d’intervencions immediates, sense massa cost i de ràpid efecte, que ajudin a prendre 

consciència de la voluntat d’actuar i regenerar el comerç al barri, i fer més factibles les 

actuacions vinculades al projecte Manresa 2022. Una d’aquestes accions es pot centrar en la 

intervenció immediata en pintades a les parets, per tal de generar un efecte dissuasori.  

3.2 Manresa és acollida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 El personal de manteniment podria disposar d’uniformes diferenciats de la resta de la ciutat, 

per tal que fos identificable. 
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Un dels eixos del Projecte Manresa 2022 és l’acollida i l’hospitalitat. Si la ciutat s’ha de preparar 

i ha d’estar disposada per rebre visitants, cal que sàpiga com atraure’ls i acollir-los 

convenientment perquè servin un bon record de l’estada, igual que es va fer amb Ignasi fa 500 

anys. 

 

L’atracció de visitants ha de ser un objectiu de ci utat. 

L’acolliment i l’hospitalitat han de ser marca de c iutat: 

Manresa, ciutat acollidora i amable 

 

 

L’objectiu, per tant, ha de ser atreure els pelegrins (visitants) a la ciutat i aco llir-los amb 

hospitalitat, tot oferint-los la visita i descobert a de Manresa . Per aquest motiu, es proposa 

orientar l’acció municipal als objectius, programes i actuacions que tot seguit s’exposen.  

 

3.2.1 Convidar a la visita i l’estada a la ciutat 

 

La ciutat ha de tenir capacitat d’atracció de peleg rins i turistes 

 

El primer objectiu per a que ens visitin consisteix en la captació en origen de visitants i turistes. 

Les accions proposades són les següents: 

 

1. Marca i identitat corporativa de Manresa 2022 

 

La primera actuació que es proposa és la creació de la marca del projecte Manresa 2022: a 

partir del relat de la ciutat, caldrà dissenyar un logotip i un lema, i elaborar un manual d’imatge i 

identitat corporativa. Ambdós elements definiran la identitat a què hauran d’ajustar-se els 

productes institucionals elaborats amb motiu de la commemoració, a partir d’unes premisses de 

coherència i unitat.  

 

Més enllà de la marca Manresa 2022, cal considerar la compatibilitat d’aquesta amb una marca 

promocional de la ciutat en general, fora del context de la commemoració pròpiament dita. En 

aquest sentit, caldrà valorar la recuperació de l’eslògan Manresa, cor de Catalunya, que 

defineix tant el posicionament geogràfic i les funcions de capitalitat territorial, com els valors 

immaterials i les emocions que marquen la idiosincràsia de la seva gent ara i abans. Aquest 

eslògan també reforça el discurs del projecte Manresa 2022 (acollida, amabilitat, espiritualitat, 

experiència emocional). 
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2. Pla de màrqueting de Manresa 2022 

 

Cal desenvolupar un programa de màrqueting per situar la destinació Manresa al si de les 

marques turístiques consolidades i de major abast, per exemple: 

• Manresa com a derivada de Barcelona (Paisatges de Barcelona) 

• Manresa com a fita del Camí de Sant Jaume català 

• Manresa en la Ruta de l’Abat Oliba 

• Manresa com a capital de la DO Pla de Bages 

• Manresa com a capital del Geoparc 

• Manresa en la ruta industrial i modernista del Llobregat  

• Manresa com a fita en el Camí Ignasià 

 

Manresa ha d’exercir de capital turística de la Cat alunya interior , fent de prescriptora de les 

Valls del Llobregat i el Cardener i dels territoris que tradicionalment han estat el seu espai 

natural d’influència.22 

 

Com a criteris generals , aquest programa haurà de preveure una sèrie d’aspectes: 

• Definició d’una estratègia de relacions públiques en línia. 

• Posicionament a la xarxa i amb presència en directoris d’opinió. Detecció de líders i 

prescriptors que poden difondre el projecte Manresa 2022. 

• Polítiques de màrqueting i promoció enfocats a la segmentació de mercats i productes, 

publicacions, prospecció i contacte amb empreses turístiques del territori, gestió 

d’operadors turístics i intermediaris, fires, viatges de premsa i viatges de familiarització, 

estratègies de comàrqueting, etc. 

• Generació de recursos. 

 

Aquest programa haurà de vincular-se directament al Pla d’internacionalització de Manresa 

2014-2022, que s’està desenvolupant des de l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació 

de Barcelona. 

 

3. Prescriptors de Manresa 2022 

En un altra línia de treball, la promoció de Manresa 2022 i la commemoració ignasiana 

consisteix a aconseguir la visita i implicació de prescriptors influents . En aquest sentit, es 

proposa prioritzar la implicació de: 

• La Companyia de Jesús, que ha d’esdevenir el principal prescriptor. 

                                                 
22 Solsonès, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Alta Segarra, etc. 
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• El Camí Ignasià, que com a producte de turisme religiós i pelegrinatge és, i ha de ser, 

el principal prescriptor de l'estada a Manresa. Per això la ciutat s'ha de posar a 

disposició de l’Oficina Tècnica del Camí Ignasià, per tal d’impulsar conjuntament 

qualsevol acció de promoció. Ambdós han d'anar de la mà en tot allò que comporti 

projecció mundial i involucrar la xarxa jesuítica internacional23. 

• El món eclesiàstic, començant pel possible escenari de la visita del Sant Pare i la 

declaració del primer any jubilar del Camí Ignasià, però també la jerarquia catòlica 

catalana i els cardenals i bisbes de ciutats jesuítiques. 

• Personalitats de relleu que fan estada a la Cova. 

• Manresans i bagencs amb projecció en el camp econòmic i acadèmic: Isidre Fainé, 

Àngel Simon, Valentí Fuster, Pere Joan Cardona, entre d’altres. 

• Manresans i bagencs del món de les arts i l’esport: Pep Guardiola, Toni Elias, Míriam 

Ponsa, Manel Estiarte, Carles Checa, Manel Camp, Beth Rodergas, Carles Casas, 

entre d’altres. 

• Entitats i empreses amb projecció a Catalunya i a l’estat: Tous, Iberpotash, Fundació 

La Pedrera, Fundació La Caixa, Bàsquet Manresa, entre d’altres. 

 

Paral·lelament, cal plantejar una política de prescriptors de la xarxa  mitjançant l’organització 

de fam trips a blogaires, instagramers de relleu, periodistes especialitzats en turisme i en 

turisme religiós, etc. 

 

4. Atenció i informació turística 

 

4.1. L’atenció turística municipal  vinculada al fet ignasià es farà a través de: 

• Oficina Manresa 2022:  obertura d’una oficina gestora i d’informació turística de la 

Manresa ignasiana a la plaça Major, que serveixi de referent a visitants i turistes. 

S’ubicarà físicament a l’Oficina de Turisme de Manresa, que incorpora suports 

interpretatius sobre els quatre grans eixos del discurs turístic de la ciutat:  

o Esplendor medieval - Pere III 

o Manresa ignasiana  

o Manresa barroca - rebel  

o Manresa modernista 

En cas de disponibilitat d’espais, es pot preveure una sala de projeccions on es disposi 

almenys de dos productes: un audiovisual genèric sobre els eixos turístics de la ciutat i 

un altre de centrat en l’edifici de l’ajuntament i el seu entorn com a marc 

d’esdeveniments històricament rellevants (crema del paper segellat i Bases de 

Manresa). L’adequació de l’oficina es complementa amb la incorporació de l’antiga tapa 

                                                 
23 Vegeu punt 3.3.:1 “Ignasi, icona de Manresa. Sant Ignasi, icona al món”.  
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en forma de con del Pou de la Gallina i les pedres que l’envoltaven, o bé amb el trasllat 

d’alguna de les pedres originals del lapidari que es troben al Museu Comarcal, 

corresponents a cadascuna de les quatre rutes principals: medieval, ignasiana, barroca 

i modernista.  

• Informació promocional de la ciutat a la Cova : apart dels tòtems turístics de la ciutat 

a l’entorn de la Cova, caldria disposar d’un element interactiu al vestíbul del Santuari 

amb informació de la Ruta Ignasiana a la ciutat i l’oferta turística, i mantenir un 

subministrament constant de fulleteria promocional de la ciutat al 

vestíbul/església/museu de la Cova. 

• Guia ignasiana i de la ciutat: cal que els diversos punts d’atenció i promoció turística, 

públics i privats, disposin, de manera suficient i permanent, de suports informatius 

sobre la Ruta Ignasiana i dels atractius turístics de la ciutat. Per això, caldrà: 

o Actualitzar l’actual guia de la ruta ignasiana a la ciutat , en idiomes, perquè 

pugui ser difosa a través d’impresos i també en altres formats. 

o Subministrar, de forma eficient, plànols del Centre Històric i de la ciutat  que 

incloguin patrimoni visitable, serveis d’hostaleria i altres, als agents turístics 

(allotjaments, restaurants...) i centres d’atenció al visitant, i posar-los a 

disposició també dels comerços que ho vulguin. Aquesta actuació ha d’anar 

acompanyada de la formació d’aquests agents (i de la Policia Local) com a 

prescriptors del patrimoni manresà, tal com es proposa més endavant. 

o Elaborar una nova guia turística i promocional de la ciutat , en idiomes, i 

distribuir-la en punts clau dins i fora de Manresa. 

• Guia del Camí Ignasià:  donar suport als gestors del Camí per tal d’elaborar una guia 

que posi en relleu els elements turístics, esportius, culturals, gastronòmics i espirituals 

que fan atractiu el camí com a oferta turística (a l’estil de les guies que existeixen 

d’altres camins, publicades per editorials especialitzades). 

• Elaborar una Guia de la Catalunya ignasiana  amb tres focus principals: Montserrat, 

Manresa i Barcelona, i amb diferents focus secundaris (edificis jesuítics o d’estil 

jesuític, personatges, etc.).  

• Efectuar un seguiment qualitatiu dels pelegrins  que facin el Camí Ignasià amb final a 

Manresa al llarg dels anys 2014 i 2015, des de l’oficina de turisme. Al llarg d’aquests 

dos anys es pot considerar aquests pelegrins com a testadors del Projecte Manresa 

2022. Caldrà valorar-ne l’opinió de manera sistemàtica, per tal de corregir els 

desajustos que es detectin. 
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PLÀNOL TURÍSTIC DE LA MANRESA IGNASIANA 

 

LLOCS ESSENCIALS  LLOCS RELLEVANTS  

  

RUTES IGNASIANES 

1. Ruta ignasiana principal (Centre Històric) 

2. Camí de Montserrat a Manresa (Camí del Pelegrí) 

3. Camí de la Vall del Paradís al Pou de Llum i San t Pau (Camí de la Il·lustració)  

4. Camí de la Cova a Viladordis (Camí del Comiat) 

 

LLOCS IGNASIANS

1. Cova 

2. Museu Comarcal (antic 

Col·legi de Sant Ignasi) 

3. Capella del Rapte (antic 

Hospital de Santa Llúcia) 

4. Casa Canyelles  

5. Pou de la Gallina (i capella) 

6. Centre d’interpretació 

del carrer del Balç 

7. Basílica de la Seu  

8. Capella de Sant Ignasi 

Malalt 

9. Alberg del Carme 

(antics convent i església 

del Carme) 

10. Casa Amigant 

11. Plaça de Sant 

Domènec (antic Convent 

dels Predicadors) 

12. Torre de Santa 

Caterina 

13. El Cardener i el Pont 

Vell  

14. Creu de la Guia (antiga 

Capella) 

15. Creu de Beuys 

16. Capella de Sant Marc 

17. Creu del Tort 

18. Pou de Llum 

19. Ermita de Sant Pau i 

dipòsit d’aigua 

20. Convent de Santa 

Clara 

21. Creu de la Culla 

22. Santuari de la Salut 

(Viladordis) 
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Aquest plànol està elaborat des de la perspectiva turística, no tècnica i, per tant, l’ordre dels 

llocs i les rutes va en funció de l’itinerari lògic que faria un turista que recorrés la ruta ignasiana 

a Manresa, des del centre cap a la perifèria. 

 

 

4.2. Manresa 2.0/2.2 

 

La promoció de la ciutat a partir del Projecte Manresa 2022  ha de preveure, de manera 

prioritària, l’adaptació a les noves plataformes de comunicació . Més enllà de la identificació 

i la descripció de la ruta ignasiana in situ, a través de la museografia i la senyalització, i de la 

difusió a partir de les guies de mà i de la visita guiada, el programa Manresa 2.0/2.2 ha de 

preveure l’abast digital del projecte, amb actuacions com les següents: 

 

• Posicionament a la xarxa:    

o Posicionament als cercadors i portals turístics.  

o Correcció de la toponímia i localització a Google Maps. 

o Millora i ampliació dels noms clau a Viquipèdia en els principals idiomes. 

 

• Web 2022:  construcció d’un portal web d’informació sobre el programa Manresa 2022, 

vinculat al portal turístic de Manresa i al web de la Cova i el Camí Ignasià. Aquest web 

ha d’incorporar el mapa de la ruta ignasiana amb el desplegament de cada node en 

finestres amb informació i imatges (abans-ara) de cada element.24 La versió en línia de 

la ruta es pot desenvolupar com un apèndix específic, o microsite , del website de 

turisme de l’Ajuntament. Entre els principals avantatges de disposar d’una aplicació de 

la ruta a Internet cal destacar els següents: 

o serà un element clau d’accessibilitat i difusió; 

o presentarà i orientarà el visitant en l’abast i els continguts; 

o oferirà informació diversa, ampliable i actualitzable;  

o permetrà el contacte amb l’oficina d’atenció turística; 

o facilitarà l’accés a la versió digital de la guia de mà, tindrà una versió per als 

dispositus mòbils i informarà d’altres aplicacions virtuals. 

 

• Aplicacions virtuals per la ruta:  a partir de la creació del microsite, es pot 

desenvolupar un mapa virtual de la ciutat i la seva implementació com una app que faci 

la funció d’autoguia de les rutes turístiques de Manresa, inclosa la ignasiana, amb la 

recreació d’imatges en 3D de 360º d’espais essencials, com els interiors de la Seu i la 

Cova, el claustre de l’antic Col·legi de Sant Ignasi o la panoràmica des del Pou de 

                                                 
24 Per exemple: http://elborncentrecultural.bcn.cat/ca/node/274 o www.ici-meme-2013.fr. 
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Llum. També es poden desenvolupar continguts en realitat augmentada en un sèrie de 

nodes ignasians per reforçar-ne la visita. També es podria fer en els espais i 

monuments que ja no existeixen, tot recuperant imatges fotogràfiques.25  

 

• Comunitats d’usuaris: creació d’una comunitat d’usuaris per mitjà dels instruments 

2.0: wiki, fòrum, bloc, xarxes socials, contingut social media (Youtube, Flickr, Vimeo, 

Twitter, Facebook, Instagram, etc.). Aquesta eina pot impulsar la creació dels Amics del 

projecte Manresa 2022 o Amics de la Ruta Ignasiana, amb vincles amb el Camí 

Ignasià.  

 

• Ignasi en 2.0: bloc d’efemèrides de la commemoració. Dietari  personal de l’estada 

d’Ignasi i crònica en el temps. A partir de la cronologia de l’estada d’onze mesos 

d’Ignasi a la ciutat, elaborar un bloc en format de dietari que reculli el dia a dia a la 

capital del Bages. Aquestes efemèrides es poden incorporar com a petites notes a la 

premsa local. Valorar la creació d’un fals perfil d’Ignasi a Twitter. 

 

 

5. Productes de marxandatge manresans i ignasians 

 

Associat a la promoció de Manresa –i aprofitant la commemoració-, caldrà posar les bases per 

a la definició d’un seguit de productes de marxandatge vinculats al patrimoni –material i 

immaterial- de la ciutat, alguns d’ells associats a les etapes medieval i barroca i a l’episodi 

ignasià. Seria el cas, per exemple, d’icones com el sac, el cinyell i el sol de l’anagrama de la 

Companyia de Jesús. Amb aquesta finalitat, es constituirà una comissió d’experts (artistes, 

historiadors, artesans, dissenyadors, periodistes, etc.) per a l’elaboració d’un catàleg de les 

principals icones manresanes . En aquest sentit, es determinaran les que poden ser 

representatives del Projecte Manresa 2022, de la commemoració ignasiana i de la ciutat.  

 

Es convocarà un concurs  per a l’execució de diferents productes basats en algunes de les 

icones del catàleg, prèviament seleccionades, de les quals sorgirà una línia de marxandatge 

institucional. Paral·lelament, el catàleg d’icones podrà servir de base per a l’elaboració de 

productes de marxandatge des de la iniciativa privada; en aquest sentit el sector del disseny de 

joieria, moda i complements podria ser un element motor d’aquest marxandatge. 

 

La promoció de productes agroalimentaris vinculats als ítems ignasians es tracta més 

endavant. 

                                                 
25 Un exemple en aquest sentit és Vic, amb la recuperació d’imatges antigues de diversos 
espais invisibles: http://vicinvisible.vic.cat/ 
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6. Programació de visites a la ciutat 

 

A partir de la programació cultural que ofereix la ciutat, de les més dinàmiques i de qualitat de 

Catalunya, caldrà desenvolupar paquets de visites turístiques vinculats a espectacles o actes 

culturals amb ofertes d’allotjament, que s’adaptin a les possibilitats de visita que ofereix la ruta 

ignasiana.26 També es poden desenvolupar productes de visita turística i mentoratge local per 

participar en activitats de cultura popular i actes populars.  

 

3.2.2 Acollir i allotjar els visitants  

 

Els pelegrins han de descobrir sant Ignasi a la ciu tat i la ciutat 

a través d’Ignasi 

 

El pelegrí i el visitant a la Manresa Ignasiana no s’ha de limitar a la Cova, sinó que ha de 

trepitjar almenys tres llocs més de la ciutat: el Museu Comarcal (antic Col·legi de Sant Ignasi) - 

capella del Rapte (antic Hospital de Santa Llúcia), la Seu-Balç i Sant Domènec (antic convent 

dels Predicadors). Cal incitar-los, doncs, a entrar al centre urbà. És per aquest motiu que es 

proposen els programes i actuacions  que tot seguit s’exposen. 

 

1. Acollida ciutadana 

 

Aquest programa ha de servir per a facilitar l’arribada  del visitant i transmetre-li una 

atmosfera d’acollida i d’acompanyament  durant l’estada. En aquest sentit, cal distingir el 

pelegrí  que arriba caminant o en bicicleta, que majoritàriament efectua una sola pernoctació, 

del turista  que arriba en transport i demana una oferta diferenciada. 

 

És amb aquesta finalitat que es proposen les actuacions  següents: 

 

• Acollida al pelegrí del Camí Ignasià:  es farà al mateix lloc on Ignasi fou acollit per 

primer cop: l’antic Hospital de Santa Llúcia. A efectes pràctics, el servei de certificació 

del Camí Ignasià tindrà lloc al recinte d’entrada al Museu Comarcal (antic Col·legi de 

Sant Ignasi), situat davant mateix de la Capella del Rapte (antic Hospital de Santa 

Llúcia). En aquest punt es lliurarà la Ignasiana, o diploma del pelegrí, atorgat per la 

                                                 
26 Visita essencial (dia 1), visita urbana (dia 2), visita extramurs (dia 3 +), escapades ignasianes 
des de Manresa (d’un dia sencer). 
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institució responsable del Camí.27 S’hi facilitaran informacions bàsiques sobre 

allotjaments (alberg, refugi, hoteleria) i sobre la Ruta Ignasiana de la ciutat. Per a 

d’altres informacions, els visitants seran derivats a l’Oficina de Turisme, situada a la 

plaça Major. 

 

• Acollida al visitant de la Ruta Ignasiana a Manresa : l’itinerari ignasià no culmina 

amb el final del Camí -a l’Hospital o a la Cova-, sinó que continua amb l’experiència de 

descoberta de la ciutat que conegué i visqué Ignasi. A tal fi, tant als 4 punts essencials 

de la ruta com a l’Oficina de Turisme es lliurarà un carnet i en ell s’estamparà un segell 

a cadascun dels llocs principals de la Ruta Ignasiana a Manresa, que servirà perquè a 

l’Oficina de Turisme es doni l’acreditació d’haver cobert la Ruta Ignasiana,  amb el 

lliurament d’un bol (escudella) i la  possibilitat de diversos descomptes en serveis a 

diferents punts de la ciutat (menús, entrades, etc). El segellament s’efectuarà en 

quatre punts : Cova, Seu, Museu Comarcal-Capella del Rapte i Sant Domènec: 

 
o Al Museu Comarcal (antic Col·legi de Sant Ignasi)  -la façana del qual 

esdevindrà accessible arran de la desaparició de la Sala Ciutat- caldria habilitar 

la planta baixa com a punt d’informació i segellament de final d’etapa del Camí 

Ignasià, on es dispensarà el corresponent certificat. S’hi facilitarà informació 

sobre el refugi i l’alberg i, si escau, es derivaran consultes cap a la nova Oficina 

de Turisme, atesa la proximitat de la plaça Major.28  

o S’acordarà, amb la Seu, l’adaptació dels horaris d’atenció al públic a la 

demanda generada pels visitants, tot homogeneïtzant-los.29 

o S’habilitarà, al conjunt Sant Domènec-Predicadors,  un sistema automàtic de 

torn de control d’accés, per mitjà de targetes que es lliuraran en qualsevol dels 

punts essencials, i també per mitjà d’un bitllet d’abonament conjunt. 

Certificacions per a pelegrins i visitants 

Hi ha tres tipus de certificacions de recorregut : 

• La referent a l’etapa de pelegrinatge 

• La referent a haver completat tot el pelegrinatge (lliurament de la Ignasiana). 

• La referent a haver completat la Ruta Ignasiana a Manresa (lliurament del Bol).  

 

• Pack  turístic de benvinguda als estadants : format per un seguit de souvenirs 

ignasians de qualitat, amb una notable capacitat simbòlica i evocadora, especialment 

pensats per a les persones estatjades a la Cova. 

                                                 
27 La Ignasiana també es podrà certificar, de forma excepcional, al Centre d’Espiritualitat de la 
Cova, tal com es fa actualment, de forma provisional. 
28 Vegeu punt 3.2.1: “Convidar a la visita i l’estada a la ciutat” del present capítol. 
29 Vegeu punt 3.1.1: “L’adequació dels nodes ignasians” del capítol 3.1 “Manresa és camí”. 
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• Borsa de voluntariat: creació d’una associació amb la finalitat de prestar suport a 

esdeveniments cívics relacionats amb la commemoració. Treballarà en coordinació 

amb el voluntariat espiritual que puguin mobilitzar la Cova i les parròquies de Manresa, 

amb motiu d’actes més estrictament religiosos. Un dels serveis a oferir pot consistir en 

allotjaments particulars. 

 

• Oferta de guiatges:  caldrà adequar l’oferta de guiatges actualment existent a la 

commemoració, i desplegar un programa de formació de guies turístics especialment 

concebut per a l’ocasió. Es poden pensar diversos tipus de visites guiades, tant 

personalitzades com tematitzades, que complementin les que ja s’ofereixen 

actualment: la ruta del silenci, la visita tel•lúrica als llocs ignasians, la ruta 

enogastronòmica ignasiana, la ruta de la inspiració ignasiana, la ruta de l’acollida i la 

solidaritat, etc.   

 

• Acció  Cicerone : crear la figura del ciutadà prescriptor per poder oferir visites amb rigor 

a Manresa, en especial a la Ruta Ignasiana. Posteriorment es constituirà una borsa de 

ciutadans prescriptors. Es pot combinar l’acció voluntària amb la professional. Aquests 

cicerones podrien oferir un servei voluntari per a l’Ajuntament en casos de compromís 

institucional. 

 

• Agents sectorials prescriptors: programa de capacitació sectorial dirigit a personal 

de l’hoteleria, la restauració, la policia local i qualsevol agent o col·lectiu que intervingui 

en l’atenció al visitant. Aquests agents que intervenen directament en el tracte al 

visitant rebran una formació específica per part de l’Ajuntament per reforçar l’acollida 

ciutadana, mitjançant el coneixement de la ciutat i del patrimoni local per part d’aquests 

agents.  

 

 

2. Acollida espiritual i religiosa 

 

Cal posar a l’abast dels pelegrins i turistes/visitants amb un perfil clarament espiritual aquells 

serveis religiosos que contribueixin a crear un marc propici per a les vivències que desitgen 

experimentar. Amb aquesta finalitat, el programa preveu: 

 

• D’acord amb el Santuari de la Cova, instaurar la Missa del Pelegrí a la Seu (11:00 h), a 

fi de reivindicar la basílica com a primer lloc de referència eclesial per a Ignasi a 

Manresa. 
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• Plantejar l’ús eventual de la Capella del Rapte per a oficis religiosos de petit format. 

• Considerar la possibilitat d’oferir diàriament a la Cova algun ofici litúrgic o exercici de 

meditació espiritual, als vespres. També es pot considerar fer meditació espiritual al 

Pou de Llum o a altres espais ignasians en dates concretes.  

 

3. Allotjament als pelegrins 

 

Una xarxa d’allotjaments de diversos formats i característiques no tan sols ha d’estar en 

condicions de satisfer el volum de demanda generat pels turistes i pelegrins que visitaran 

Manresa, sinó també per adaptar-se a les diferents tipologies d’usuaris. En aquest sentit, es 

preveuen les ofertes següents:  

 

• Refugi : la Companyia de Jesús proposa habilitar un espai propietat de l’orde com a 

refugi (allotjament bàsic per a pelegrins) a  l’edifici de la Capella del Rapte, actual seu 

social de la Comunitat de Sant Egidi. La Companyia ja disposa d’un allotjament amb 

aquestes característiques al Santuari: la casa Lluís Espinal. 

 

• Alberg:  la ciutat ja disposa de l’Alberg del Carme, tot i que caldrà donar més difusió a 

l’actual equipament i oferir descomptes per a pelegrins. A més, es pot plantejar la 

possibilitat que la Cova habiliti un alberg propi. 

 

• Hotel, hostals i apartaments:  des de l’Ajuntament es pot estimular la iniciativa privada 

que permeti ampliar l’oferta d’allotjaments, com ara l’obertura d’un hotel amb encant al 

Centre Històric i/o una casa rural a la masia de les Marcetes. 

 

• Programa Amigant. H&H: es tracta de fomentar el concepte de home hospitality per a 

esdeveniments estacionals, des de la iniciativa privada però sense ànim de lucre, per 

mitjà d’un registre de cases acollidores, amb garanties de qualitat. Aquestes actuarien 

com a complement en cas de saturació de l’oferta d’albergs i refugis. Oferirien, a més, 

un servei d’acompanyament en l’estada a la ciutat, emulant d’aquesta manera el paper 

de les famílies manresanes del 1522. En cap cas aquesta oferta no hauria de competir 

amb la que proporcionin hostals, hotels i apartaments turístics. 

 

4. Ignasi a taula 

 

Els establiments de restauració, els cellers i els comerços de Manresa i el seu entorn han 

d’estar en condicions de promoure una oferta enogastronòmica d’alt valor afegit, en 
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consonància amb els valors associats a la commemoració, que satisfaci les expectatives de 

singularitat generades pels usuaris. 

• Menú del pelegrí :  

o Fomentar, entre els restauradors, la implantació d’un Menú del Pelegrí o Menú 

de Sant Ignasi bàsic i econòmic, consistent, per exemple, en l’escudella de 

Sant Ignasi amb verdures i llegums autòctons, la gallina i un got de vi DO Pla 

de Bages amb marca ignasiana. Aquesta proposta pren com a base el 

testimoni recollit a les fonts autobiogràfiques, segons les quals a Ignasi se li 

serví a Manresa brou de verdures i gallina, i els diumenges prenia un got de vi. 

Tenint present la poca predisposició d’Ignasi a menjar, també es pot pensar en 

un Menú Borja, en al·lusió al virrei de Catalunya, sant Francesc de Borja, que 

sí que tenia afecció a la gormanderia, o bé un Menú de Sant Ignasi més 

elaborat. 

o Col·laborar amb operadors i agents del sector per tal que assessorin els 

restauradors sobre diverses variants d’aquest menú, a partir de receptes 

tardomedievals (Fundació Alícia, Escola d’Hosteleria Joviat, Institut Català de 

la Cuina, Cuineres del Bages, etc.).  

o Fomentar la figura d’Ignasi Domènech i la seva obra culinària com el primer xef 

mediàtic de Catalunya.  

• Millorar l’acollida i el servei dels establiments d e restauració: 

o Traduint les cartes dels restaurants a diferents idiomes i millorant la 

competència lingüística dels establiments en l’atenció al client. 

o Implementant un programa de formació de restauradors. 

o Editant material informatiu sobre Manresa i Ignasi i la cuina de l’època per al 

sector d’hostaleria i restauració: fulletons, pòsters, etc. 

o Millorant l’oferta de restauració per a grups nombrosos (col·lectius que vénen 

amb autocar, grups organitzats de pelegrins, etc.). 

• Enoturisme:  involucrar els cellers propers a Manresa en la commemoració, i instal·lar 

un senyal que indiqui la seva ubicació als que estiguin situats arran del camí d’arribada. 

Es recomana també que Manresa exerceixi la capitalitat de la DO, amb un espai 

cèntric d’atenció i serveis al visitant  (estil enoteca). 

 

• Productes enogastronòmics ignasians:  promoure i orientar, des de l’Ajuntament i els 

agents locals, la creació i comercialització -en l’àmbit de la iniciativa privada- d’una línia 

de productes de marca ignasiana, amb el corresponent etiquetatge, en sectors com la 
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restauració, la pastisseria30 i l’enologia. L’actuació cal que sigui impulsada des de 

l’Ajuntament, però liderada i promoguda per cada sector. 

 

3.3 Manresa és llum 

 

 

 

 

El tercer eix estratègic, definitori del projecte Manresa 2022, és el de la llum. La llum com a 

element icònic de la ciutat (la llum de la Sèquia, de la Mare de Déu de l’Alba, de la exímia 

il·lustració d’Ignasi) i també com a símbol de l’esperit, de l’ànima d’una ciutat dinàmica 

socialment i econòmica, amb una gran tradició i projecció cultural. Si el camí ens obre als 

visitants i ens condueix a la projecció exterior, i l’acollida representa el tarannà amable i 

generós de la ciutat amb els forans i els propis veïns, la llum ha d’il•luminar la ciutat i fer-la més 

activa i més visible a l’exterior. És a partir de la llum, doncs, que es proposen tots aquells 

programes i actuacions que tenen a veure amb la promoció, la difusió i la dinamització 

cultural i social de la Manresa que volem ensenyar als que ens visiten i que volem reivindicar 

per als manresans. Llum per a Ignasi, llum per a l’ànima, llum per al patrimoni, llum per a 

la dinamització ciutadana i comercial, llum per al món.  

 

                                                 
30 Un exemple en aquest sentit és la iniciativa d’Hostal del Camp amb les postres de castanya. 
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3.3.1 Ignasi, icona de Manresa. Sant Ignasi, icona al món 

 

Ignasi  no ha de ser només una icona i un reclam turístic i promocional de la ciutat i el seu 

principal referent de projecció  internacional, sinó que ha de formar part de la identitat 

manresana , com a mite que és de la seva història. 

 

De la mateixa manera que l’Ignasi sant i la seva obra, a través de la Companyia de Jesús, és 

una icona en el món catòlic,  Ignasi, l’Home del sac, és –hauria de ser– una icona per a 

Manresa.  

 

Amb la voluntat de recuperar la presència d’Ignasi en l’imaginari manresà com un dels 

principals referents històrics i d’identitat  de la ciutat, es proposen alguns programes de 

sensibilització ciutadana . 

 

D’altra banda, el relleu internacional de sant Ignasi es farà més evident en el cinc-cents 

aniversari i durant el jubileu –si s’escau– i, sobretot, per la influència i projecció que pot exercir 

la figura del Sant Pare. Manresa ha d’aprofitar aquesta relació que s’establirà entre la 

commemoració i la ciutat per projectar-se internacionalment  com a lloc de referència i origen 

de l’imaginari jesuític i com a ciutat amable, acollidora, moderna i emprenedora.  

 

Els programes i actuacions   que s’exposen a continuació persegueixen aquest doble objectiu: 

reforç de la identitat local i projecció a l’exterior. 

 

1. Història i recerca sobre l’època d’Ignasi 

 

Caldria impulsar la recerca històrica sobre l’època d’Ignasi , prèvia selecció d’àmbits temàtics 

relacionats amb la Manresa dels segles XVI-XVIII, a l’entorn dels quals promoure un projecte 

d’investigació  per mitjà de la convocatòria anual de beques fins al 2022.  

 

Una acció no relacionada amb la dimensió històrica de la commemoració, però rellevant en 

relació al context patrimonial, podria consistir en la reedició de tríptics sobre la composició 

geològica  dels materials de construcció de la Seu i la Cova, per part de la UPC de Manresa. 

 

2. Ignasi a l’escola  

 

Un objectiu prioritari del projecte Manresa 2022 és que el coneixement del patrimoni de la ciutat 

i, en especial, el que deriva de la figura d’Ignasi, sigui acostat a les escoles per al major 
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coneixement dels infants. Ens asseguraríem, d’aquesta manera, que de cara al 2022, els 

ciutadans estaran més identificats amb la commemoració i amb la seva pròpia història. 

 

• Confecció d’un dossier pedagògic : per tal de garantir l’aprofitament didàctic de la 

commemoració, d’acord amb el Consell Escolar Municipal i en col•laboració amb els 

responsables del Museu Comarcal i de la Cova, s’elaborarà un dossier pedagògic i 

tallers didàctics, destinats als diferents centres educatius de Manresa i adaptats als 

diferents nivells curriculars. Els continguts del dossier hauran de trobar el seu encaix en 

el programa d’activitats que es portin a terme en el marc de la commemoració. També 

s’hi pot implicar el Consell d’Infants. Cal pensar en accions específiques de formació de 

mestres i professorat de ciències socials. 

 

• Elaboració d’una auca : des de la Fundació La Cova i la Cambra de Comerç s’ha 

elaborat una auca sobre l’estada d’Ignasi a la ciutat, amb la intenció de promoure la 

figura de l’Home del sac entre els escolars.  

 

• Presentació d’un joc sobre la Manresa del segle XVI . Creació d’un joc de taula que 

permeti la descoberta de la Manresa del segle XVI, tant a través del seu urbanisme, 

com a través dels seus personatges, curiositats i fets històrics. 

 

3. Ignasi, en audiovisual 

 

• Documental a TV3: impuls i promoció per a la realització d’un documental per al 

programa 60 Minuts, de Televisió de Catalunya, sobre l’obra jesuítica a Catalunya des 

de sant Ignasi fins a l’actualitat, amb referències al Camí Ignasià i a l’actual pontífex 

romà.  

 

4. El nom de Manresa i Ignasi 

 

El nom de Manresa i altres topònims relacionats amb la ciutat es troben repartits arreu del món 

a través de l’obra de la Companyia de Jesús. Es proposa aprofitar aquest fet de dues maneres: 

 

• Les Manreses del Món: invitació, a la ciutat, d’un representant de les institucions i 

equipaments d’arreu del món que portin el nom de Manresa. Arran d’aquest 

esdeveniment, es pot editar un opuscle amb un mapa que permeti identificar la 

presència universal del topònim Manresa a través de l’obra de la Companyia de Jesús. 

 

• Objectiu “Ignasi Manresa”: promocionar una oferta d’entrada gratuïta per a activitats 

culturals i turístiques de la ciutat, adreçada a tothom qui tingui Ignasi com a nom de pila 
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(en qualsevol llengua), o Manresa com a cognom. En aquesta mateixa línia, en el marc 

de la commemoració, es poden convidar també personalitats notables de Catalunya, 

amb projecció social i mediàtica, que tinguin el nom d’Ignasi o el cognom Manresa. 

També es pot organitzar una trobada de persones amb el cognom Manresa i unir-les 

per mitjà d’una xarxa social amb la finalitat de cerca a “Ignasi Manresa”. 

 

5. Ignasi de festa 

 

La celebració ignasiana té, evidentment, una dimensió principal religiosa, institucional, social i 

cultural. La dimensió social i cultural també es manifesta de forma festiva. Aquesta és la 

voluntat de les actuacions que volen portar “Ignasi de festa”: 

 

• Festa de recreació històrica ( Barrocada ): idear una festa de recreació barroca que 

evoqui la que es va portar a terme a Manresa arran de la canonització (1622). Aquest 

fet permetria recuperar i posar en valor la imatgeria festiva d’època barroca, a partir de 

l’estudi de les corresponents fons històriques. La data de celebració s’hauria de 

determinar a partir de criteris turístics i comercials, preferentment a la tardor, atès que 

durant la resta de l’any hi ha múltiples celebracions. La proposta podria tenir com a 

alternativa la celebració d’un esdeveniment centrat en l’art efímer (característic d’una 

bona part de la creació artística del barroc), a partir de materials peribles i accions de 

caràcter temporal, aprofitant l’existència d’un clúster de disseny al Centre Històric. 

 

• Espectacle de so i llum 2022 : estudiar la possibilitat d’organitzar, l’any 2022, un 

espectacle de llum i so a la façana del riu visible des del sector urbà comprès entre la 

Balconada, la carretera de l’Estació i la Torre de Santa Caterina.  

 

• Festa de Sant Ignasi:  incorporar, a la tradicional Festa de Sant Ignasi (31 de juliol), 

elements que contribueixin a singularitzar-la (jornades de portes obertes als nodes 

ignasians de la ciutat i altres actes concrets) i a donar-li una major projecció ciutadana, 

especialment activitats de lleure destinades al jovent. Cal tenir present que aquesta 

data és l’inici i el final d’un possible jubileu. 

 

 

6. Sexenni cultural ignasià. Manresa 2022 i les entita ts de la ciutat  

 

L’èxit de la commemoració ignasiana està supeditat a la identificació de la ciutadania amb el 

projecte. Cal, doncs, propiciar prèviament un context favorable i assegurar la participació 

ciutadana a través del teixit associatiu, si hom vol evitar que l’any ignasià sigui percebut com 

una superestructura aliena als itineraris vitals i quotidians de les persones, circumscrita a 
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l’àmbit eclesial i religiós. El paper de la societat civil és vital si es pretén que la commemoració 

sigui inclusiva i resulti exitosa.  

 

D’acord amb aquestes premisses, es proposa la celebració d’un Sexenni Cultural Ignasià, previ 

a les celebracions del 2022, i per mitjà del qual Manresa, a partir de l’any  2016, i de manera 

progressiva, assumiria la commemoració com a repte col·lectiu. 

 

• Convocatòria d’entitats: seguint la pauta d’altres commemoracions i esdeveniments 

similars, caldria convocar aquelles entitats que, per la seva capacitat i impacte social, 

podrien participar en el Sexenni, des dels respectius àmbits (cultura popular, arts, 

esports, recerca, música, solidaritat,etc.). S’hauria de constituir una comissió 

organitzadora, que fes les funcions d’assessorament i de promoció de les accions que 

es portessin a terme. Aquesta comissió estaria formada per entitats que treballen 

activament en la recerca i la promoció de la història i el patrimoni de la ciutat, com 

també per especialistes. 

 

• Religió i antropologia: s’hauria de desenvolupar un programa de manifestacions 

culturals i antropològiques (dansa, música, gastronomia) vinculades a la pràctica 

religiosa, que podria incloure litúrgies i celebracions compartides. 

 

• Música: en l’àmbit musical, s’obren múltiples possibilitats, entre les quals es pot 

considerar: 

o La iniciativa de l'Orfeó Manresà, que proposa diverses accions relacionades 

amb la commemoració: vincular-se amb altres associacions musicals similars 

de les principals poblacions del Camí Ignasià; organitzar, de forma anual, dins 

la programació estable de la ciutat al Kursaal, un concert de música barroca, 

buscant la complicitat de l’equipament i de la comunitat jesuítica per 

promocionar Manresa 2022; produir i representar, amb l’assessorament de la 

Comunitat, un musical amb una visió moderna de sant Ignasi, la seva estada a 

Manresa i els valors que es desprenen del seus Exercicis, amb la participació 

d’actors, formació instrumental, grup coral i de dansa, per ser representat a 

Manresa i a altres ciutats on té presència la Companyia de Jesús. En podrien 

sortir cançons originals que es podrien enregistrar i difondre en format digital 

(CD, DVD, etc). 

o També es podria organitzar un cicle de música renaixentista i barroca, amb un 

especial èmfasi en compositors catalans dels segles XVI i XVII i amb la 

participació d’intèrprets especialitzats en aquest període. L’ocasió podria servir 

per reivindicar l’obra d’alguns mestres de capella de la Seu de Manresa. El 

programa podria incloure també manifestacions de música contemporània 
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basades o inspirades en l’espiritualitat del barroc, o mostres d’altres tradicions 

culturals i religioses.  

o Festival de Músiques Místiques, anual o bianual, amb concerts i actuacions en 

diversos nodes ignasians. 

o Es podria acollir algun muntatge multimèdia que integrés diferents expressions 

artístiques. 

o En el marc de la Fira Mediterrània, caldria promoure un ajut per crear, mentre 

duri el Sexenni, un espectacle anual de música popular catalana dels segles 

XVI- XVIII. 

o En l’altre extrem, es podrien fomentar accions experimentals inspirades en 

l’època, a partir de plataformes com Raons de pes i Manrusònica. 

 

• Cinema: a través de Cineclub Manresa, el Sexenni podria incloure un cicle de cinema, 

amb projeccions i cinefòrums, a partir de diferents eixos argumentals, com 

l’espiritualitat i l’època del Renaixement i el Barroc en general, des de diferents 

perspectives (política, social, artística, literària, històrica, etc.). Es podria complementar 

amb un cicle de conferències o amb xerrades a càrrec de cineastes. Un cop la Sala 

Ciutat (antiga sala Loiola) hagi estat enderrocada i convertida en plaça, el nou espai 

urbà podria acollir sessions dobles de cinema a la fresca, amb la projecció de 

pel·lícules de gèneres.  

 

• Literatura: des de la biblioteca del Casino i la xarxa de biblioteques veïnals es podrien 

impulsar clubs de lectura d’autors del Renaixement i el Barroc, juntament amb recitals i 

sessions poètico-musicals. Les activitats podrien incloure autors clàssics del barroc 

universal, com també noms representatius del barroc català i la tradició literària 

popular. 

o Es podrien establir vies de col·laboració amb Òmnium Cultural, la Institució de 

les Lletres Catalanes i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat 

de Girona, especialitzat en literatura moderna. 

o El programa Tocats de Lletra –organitzat des de l’Àrea de Cultura de 

l’Ajuntament- també podria participar del Sexenni. 

o De manera tangencial, es podrien abordar fenòmens coetanis relacionats amb 

el barroc català -i amb una notable dimensió popular- com la bruixeria i el 

bandolerisme. 

 

• Creació artística: el Sexenni podria preveure tant l’organització d’exposicions d’art 

dels segles XVI i XVII -procedents de diferents esglésies manresanes- com activitats 

centrades en peces del fons de reserva del Museu Comarcal de Manresa. 
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o A través del Cercle Artístic i l’Escola Municipal d’Art es podria convocar un 

certamen artístic inspirat en l’estètica barroca, que podria tenir algun vincle 

amb elements del patrimoni manresà desaparegut i que es podria visualitzar en 

l’espai urbà del Centre Històric a través de recursos genuïnament barrocs, com 

trompe-l’oeils en alguns murs. 

o Es podria organitzar també un certamen d’art contemporani efímer que tingués 

com a escenari els espais urbans de Manresa, en homenatge al llegat 

immaterial i creatiu de Josep Beuys. 

o Des del Sexenni, es podrien convocar concursos de fotografia, curtmetratges, 

documentals, etc. amb la participació de les entitats implicades en els 

respectius àmbits d’activitat. 

 

• Esport i lleure: per donar una dimensió popular al Sexenni i a la commemoració, 

caldria preveure activitats de caire festiu, lúdic i recreatiu. 

o Podria ser el cas d’una cursa-trail anual de Montserrat a Manresa, el diumenge 

després del dia d’arribada d’Ignasi, o curses urbanes per les rutes ignasians 

(durant la Setmana de Mobilitat, per exemple). 

o També es poden proposar excursions regulars Montserrat –Manresa, a peu i en 

bicicleta, diürnes i nocturnes, i caminades populars un o dos cops a l’any, en 

dates assenyalades (com les curses) 

o Les 4 rutes ignasianes es poden incorporar com a propostes d’itineraris per les 

marxes a peu i en bici que s’organitzen tant des de l’Ajuntament com des 

d’entitats excursionistes i esportives  

o Conjuntament amb el CAE, es podria oferir un programa de jocs d’època 

barroca. 

 

• Gastronomia : en el context de la setmana prèvia a la Barrocada, es podria organitzar 

un certamen o mostra de cuina de l’època medieval i del barroc, en què es van posar 

les bases de la cuina catalana tradicional. 

o Prenent com a base receptes d’època, es podria organitzar una sessió o, fins i 

tot, unes jornades gastronòmiques de cuina barroca, o de cuina espiritual/cuina 

pel benestar interior, amb la participació de la Fundació Alícia, l’Escola 

d’Hoteleria Joviat, el Gremi d’Hostaleria i la DO Pla de Bages. 

 

• Cultura popular i tradicional: algunes de les activitats podrien culminar en el marc de 

la Barrocada o festa de recreació barroca, de manera que el Sexenni serviria de preludi 

per avançar i assajar algunes propostes concretes de cara al 2022. 

o Caldria promoure la creació d’imatgeria festiva d’arrel barroca, amb la 

implicació d’entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional. 
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• Teatre i arts escèniques : incentivar els elencs locals i els gestors d’espais escènics 

(El Galliner en seria un exemple) perquè programin peces dels segles XVI-XVIII. 

 

• Multiculturalitat i diversitat : propiciar la creació d’àmbits de debat i reflexió a l’entorn 

de fenòmens com el colonialisme, l’aculturació i l’eurocentrisme per part d’entitats i 

col·lectius compromesos amb el foment de la diversitat i la multiculturalitat. 

 
• Medi natural:  es promouran acords de custòdia de camins -amb accions anuals de 

restauració i manteniment- amb entitats vinculades al medi ambient, a l'excursionisme i 

a l'esport. Al mateix temps, s’impulsaran caminades i curses per les rutes ignasians; 

algunes poden tenir un caràcter anual i de gran participació, com passa amb la 

Transèquia. Amb la col·laboració d’entitats, es fomentaran els camins ignasians a 

través del portal Wikiloc, amb la descripció del medi natural i agrícola que es troba des 

de l'arribada per Castellgalí fins a la sortida pel Pont de Vilomara. 

 
• Solidaritat:  oferir tallers didàctics relacionats amb la solidaritat i els valors ignasians 

contemporanis i laïcs a escoles i instituts de la ciutat, en el marc del Pla anual 

municipal de Sensibilització per la Pau, Solidaritat, Consum responsable i Igualtat de 

gènere; retolar senyals del Camí del pelegrí o de la ruta ignasiana amb valors ignasians 

contemporanis i laïcs; incloure el cinema solidari i de temàtica espiritual a un possible 

cicle de cinema, durant el sexenni cultural; organitzar activitats específiques 

relacionades amb la temàtica ignasiana durant Setmana Solidària de Manresa. 

 

7. Vinculació Manresa-Montserrat i Manresa-Barcelona. 

 

La vinculació ignasiana entre la ciutat, el Santuari i la capital del país és prou estreta per 

destacar els tres nodes com els principals a Catalunya per entendre la figura del sant de Loiola. 

Des de Manresa cal prendre la iniciativa per a establir aquests lligams estratègics per mitjà 

d’actuacions com les que a continuació es proposen. 

 

• Edició d’una guia dels llocs ignasians de Catalunya : promoure la coedició entre, 

d’una banda, l’Ajuntament de Manresa, Montserrat i Barcelona i, d’altra banda, una 

editorial especialitzada, d’una guia sobre la Catalunya d’Ignasi, que inclogui els tres 

llocs. 

 

• Visita ignasiana a Montserrat : garantir que l’oferta turística de Montserrat inclogui una 

visita ignasiana a Manresa, tal com es fa a Barcelona. Establir contactes amb el 
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Patronat de la Muntanya de Montserrat amb aquesta finalitat, i per tal que es doni a 

conèixer l’oferta manresana des del Santuari. 

 

8. Ruta dels santuaris (Manresa-Montserrat-Verdú) 

 

Els tres santuaris de devoció ignasiana tenen per si mateixos un interès que transcendeix el 

dels altres nodes del Camí Ignasià català. Cal establir una ruta entre ells, de manera que, 

partint de Manresa com a eix central i de pernoctació, es facin les visites als altres dos, amb 

l’oferta complementària de productes turístics (patrimoni, enoturisme, gastronomia, comerç) al 

voltant de la ciutat. 

 

9. Xarxes del Camí Ignasià 

 

La relació entre Manresa i altres llocs ignasians s’estén principalment a través dels municipis i 

ens del Camí Ignasià.  

 

• Nodes del camí català : promoure l’associació dels municipis i ens catalans del Camí 

Ignasià liderats des de Manresa, especialment: Lleida, Verdú, Tàrrega, Cervera i 

Igualada. 

 

• Azpeitia/Loiola: l’any 1991 es va establir una relació entre les ciutats d’Azpeitia i 

Manresa amb motiu del 500 aniversari del naixement d’Ignasi. Amb motiu de 

l’efemèride del 2022, s’està reprenent aquesta relació entre ciutats i santuaris (Loiola-

Cova). 

 

• Altres nodes del camí i DO: promoure la relació amb altres municipis  del País Basc, 

la Rioja i Aragó inclosos al Camí Ignasià, i amb algunes poblacions en concret, com 

Laguardia, Alfaro, Calahorra, Navarrete, Tudela, Saragossa, Fraga i Xabier. Es pot 

impulsar, també, la participació de les DO que es troben en aquest itinerari: Txakolí, 

Rioja, Navarra, Costers del Segre i Pla de Bages. En aquest sentit, juntament amb el 

Camí Ignasià, es pot elaborar una guia enoturística del Camí , concebuda sobretot 

des de l’òptica gastronòmica, enològica i de serveis en general. 

 

10. Partenariats internacionals 

 

La commemoració ignasiana comporta la necessària relació i projecció de Manresa a nivell 

internacional. Aquest aspecte, que pot ser atribuït a la majoria de programes del Projecte 

Manresa 2022 (interconfessionalitat, patrimoni, etc.), es fa més evident en aquells que tenen 

una dimensió estrictament internacional. Aquestes actuacions es relacionen tot seguit de 
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manera succinta, però mereixen una atenció especial a partir de l’estratègia de posicionament 

internacional que l’Ajuntament està elaborant a nivell de tota la ciutat. 

 

• El Camí Ignasià europeu: la Manresa ignasiana ha de formar part essencial del Camí 

Ignasià homologat per Europa com un camí cultural i/o religiós. Per la seva filosofia i 

característiques, el Camí Ignasià reuneix amb escreix els requisits per obtenir el 

reconeixement d’Itinerari Cultural Europeu per part de l’Institut Europeu d’Itineraris 

Culturals (Consell d’Europa), atesa la seva capacitat –més enllà de l’estricta vessant 

turística- d’aglutinar valors, promoure noves formes de trobades entre els joves 

europeus, posar en valor patrimonis poc apreciats i desenvolupar programes de 

cooperació, i atès que el pelegrí va fer camí des de Manresa cap a Jerusalem passant 

per diverses ciutats i pobles d’Europa. 

 

La projecció internacional del llegat ignasià i de la Companyia de Jesús constitueixen 

oportunitats idònies per dimensionar el Camí Ignasià a escala europea, al mateix nivell 

que altres productes consolidats. 

 

La possibilitat de prendre com a base el periple vital de Sant Ignasi -que inclou capitals 

culturals europees com París, Roma, Londres, Salamanca, Barcelona-, permetria 

consolidar una oferta que connectaria Manresa amb els principals nodes del Vell 

Continent, a través de convenis de partenariat amb operadors de diferents àmbits 

(turístic, cultural, econòmic, educatiu, etc.). 

 

• Xarxa de ciutats relacionades amb fundadors jesuïte s:  com s’ha indicat, la projecció 

internacional de l’obra del sant de Loiola ha donat com a resultat una geografia 

jesuítica, formada per ciutats vinculades als cofundadors de l’orde, la majoria d’ells 

canonitzats i coetanis d’Ignasi. És el cas Villaret (Pierre Favre), Xabier (Sant Francesc 

Xavier), Almazán (Diego Laínez), Toledo i Nàpols (Alfonso Salmerón), Bobadilla del 

Camino i Loreto (Nicolás de Bobadilla), Vouzela i Lisboa (Simão Rodrigues), i d’altres. 

La possibilitat d’establir lligams amb aquestes ciutats –aprofitant l’avinentesa de la 

commemoració- permetria accedir a programes europeus a través de xarxes que 

podrien tenir Manresa com a epicentre. 

 

• Xarxa de ciutats de turisme religiós, espiritual i cultural: en la mateixa línia, caldria 

estudiar la possibilitat de convertir Manresa –atesa la seva doble condició de capital 

ignasiana i jesuítica- en un punt de trobada permanent de diferents ciutats en l’àmbit 

del turisme religiós, espiritual i cultural. Seria interessant, a tal fi, la creació d’un fòrum o 

plataforma, que podria fer de la capital del Bages no tan sols un àmbit de reflexió, 

anàlisi i intercanvi d’experiències, sinó també el bressol d’iniciatives compartides. 
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Manresa podria esdevenir, d’aquesta manera, un lloc de referència mundial, al costat 

de centres de pelegrinatge com Roma, Assís, Pàdua, Lourdes, Jerusalem, Eisleben, 

etc. Alhora, caldrà valorar la participació en altres xarxes i programes com Perviam, 

Crossroads, etc. 

 
La possibilitat d’un agermanament o acte compartit amb Wittenberg –cèlebre per la 

seva relació amb la Reforma protestant, on Luter penjà les 95 tesis- generaria 

expectatives i obtindria ressò més enllà dels àmbits estrictament espirituals i religiosos. 

 

11. Vincles amb la xarxa mundial de la Companyia de Jes ús 

 

Cal participar de la xarxa de contactes del món jesuític a partir de les escoles i universitats, 

residències i santuaris, etc., per tal de canalitzar la promoció de la ciutat. Es prestarà suport 

logístic a les iniciatives de la Cova en l’organització de congressos o seminaris internacionals 

de superiors, universitats, escoles jesuítiques, etc., per tal de potenciar la projecció exterior de 

Manresa i el turisme de qualitat, amb l’objectiu que Manresa sigui prescrita per la Companyia 

de Jesús com a destinació. 

 

 

Manresa, ciutat amb ànima  

 

La llum també es reflecteix en l’ànima de les persones i de les ciutats. D’acord amb les 

connotacions que el missatge i la figura de sant Ignasi poden aglutinar -i tenint en compte la 

projecció i la influència de la Companyia de Jesús en àmbits com l’educació, la formació, el 

lideratge i el món dels negocis- caldria aprofitar l’avinentesa de la commemoració per 

desenvolupar un programa d’activitats a l’entorn de tres eixos relacionats, d’una manera o 

altra, amb l’espiritualitat , entesa aquesta en el sentit més ampli, i partint de la condició de 

Manresa com a escenari de la culminació del viatge iniciàtic  experimentat per Ignasi. 

 

Pel seu caràcter transversal, aquests eixos haurien d’atraure un ampli espectre de públics, que 

haurien d’anar més enllà de la religiositat strictu sensu , per arribar al món de la laïcitat, en el 

qual han sorgit i s’han consolidat moviments vinculats, d’una banda, a la solidaritat i 

l’altermundisme i, de l’altra, a la recerca de noves pràctiques de benestar i 

desenvolupament personal. 

 

La commemoració ignasiana esdevindria, d’aquesta manera, un punt de trobada entre 

diferents àmbits i tradicions , alhora que trobaria el seu encaix en el context d’una societat 

secularitzada com és la manresana i la catalana en general, on són possibles noves formes de 

transcendència. 
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Tot plegat contribuiria al propòsit de fer de la ciutat el marc d’una experiència transformadora 

(Manresa et canviarà), de la mateixa manera que per a Ignasi fou, cinc-cents anys enrere, 

l’escenari de la culminació del viatge iniciàtic  que experimentà.  

 

1. Manresa, ciutat del benser  

 

En els últims anys sembla que es posi en qüestió l’associació del benestar individual i social al 

benestar econòmic, que fins ara es feia dependre un de l’altre. Així, pren força la idea del que 

podem anomenar benser, com un nou concepte que va més enllà de la satisfacció material i 

que presenta nous objectius basats en el conjunt d’oportunitats, sensacions i emocions que fan 

que una persona se senti digna i respectada, inclosa en la seva comunitat i amb la possibilitat 

de satisfer les seves expectatives raonables. Atenent a aquesta dimensió entre el benestar 

personal i l’espiritualitat, i en sintonia amb allò que s’ofereix des de la Cova, Manresa pot 

reforçar aquest lideratge amb altres iniciatives com les que tot seguit s’enumeren:  

 

• Salut integral. Wellness : incentivar l’oferta de serveis vinculats a salut al Centre 

Històric. Promoure-hi l’establiment de centres de spa a través de la iniciativa privada.  

 

• Manresa ciutat amable: d’aquí al 2022, promoure i complir els valors i deures del Pla 

de Civisme per potenciar la imatge de ciutat amable.  

 

• Silenci i meditació: fomentar l’aproximació al fenomen espiritual per mitjà de 

pràctiques com el silenci i la meditació. Incorporar al Museu Comarcal un espai de 

meditació a les sales del claustre de l’antic Col·legi de Sant Ignasi. Oferir la possibilitat 

d’una visita en silenci als nodes ignasians. 

 

• Aula de valors:  creació d’un àmbit de reflexió i de debat a l’entorn de diferents eixos 

de pensament i noves formes de transcendència, que combini l’espiritualitat i la laïcitat: 

diners i consciència, ètica i competència, eco-economia, bioètica, coaching, resiliència, 

assertivitat, empoderament, filosofia i vida quotidiana, reinventar-se, entrenament de la 

voluntat, discerniment, contemplació versus acció, condicions per a la felicitat, 

comunicació de les emocions, esport i autoconeixement, viatge i autoconeixement, 

justícia social i pau, consum conscient, solidaritat, etc. Un clar exemple pot ser el 

programa “Pessics de Saviesa” que divulga del pensament i el coneixement filosòfic, 

iniciat el 2013. 
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2. Manresa solidària: projecte Lluís Espinal 

 

Impuls a la col·laboració de les entitats de Manresa i el Bages, amb Cristianisme i Justícia / 

Fundació Lluís Espinal, en l’àmbit de la solidaritat envers els més desafavorits, tot reivindicant, 

d’aquesta manera, el llegat del jesuïta santfruitosenc assassinat a Bolívia, icona de la teologia 

de l’alliberament i pioner del periodisme de denúncia. 

 

3. Manresa, ciutat d’interconfessionalitat 

 

Cal fer de Manresa un referent de la interconfessionalitat  en l’àmbit local i català, i 

consolidar-lo com a punt de trobada regular entre representants de diferents confessions. En el 

marc d’una possible visita del Papa Francesc, s’hauria d’aprofitar l’avinentesa per promoure a 

la ciutat una trobada  interconfessional, que donés impuls a aquesta vocació d’esdevenir un 

escenari permanent del diàleg intrereligiós. En el mateix sentit, Manresa pot fomentar un àmbit 

de debat i reflexió a l’entorn de noves formes d’es piritualitat i la seva incidència en la 

societat. Dins aquest mateix àmbit, un altre eix podria girar a d’una visió crítica de la diàlectica 

entre els conceptes Reforma protestant i Contrareforma catòlica. L’existència de la Fàbrica de 

l’Aranya al costat de la Cova, que acull la comunitat islàmica de Manresa, esdevé un espai 

paradigmàtic d’aquest esperit interconfessional. En aquest sentit, es podrien reprendre les 

Jornades de Diàleg Intereligiós d’anys anteriors. 

 

4. Manresa–Cova, pol de formació empresarial i gestió de capacitats 

 

En l’àmbit del coneixement, es proposa desenvolupar accions en: 

 

• Formació en lideratge: signar un acord estratègic entre la Cova i diferents centres 

universitaris per promoure una oferta formativa en l’àmbit del lideratge i la gestió 

empresarial, a partir del llegat i la filosofia ignasians. Cal garantir-ne l’homologació i el 

reconeixement oficial. 

 

• Emprenedoria i formació empresarial: considerar els aspectes d’esperit ignasià 

associats a l’emprenedoria (reinventar-se, mindfulness, etc.), en els programes 

formatius desenvolupats pel Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament 

de Manresa (CEDEM). Fomentar programes formatius relatius a la responsabilitat 

social de les empreses i a l’economia cooperativa, que s’integren al tercer sector; en 

certa manera, els jesuïtes en van ser pioners, amb les missions. 

 

• Projecte Vital:  desenvolupament del  “Projecte Vital” dels escolars no universitaris. La 

Fundació Jesuïtes Educació (amb 1.300 educadors que donen servei a prop de 13.500 
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alumnes i les seves famílies, des de Llar d’infants fins a Formació Professional) i la 

Fundació La Cova han signat un conveni per promoure tot tipus de tallers sobre 

pedagogia i interioritat que es puguin dur a terme al Casal Lluis Espinal, basats en 

l’espiritualitat ignasiana. Alguns d’aquests tallers es podrien exportar a les escoles de 

Manresa, adaptant-les a cada centre i a l’escola pública i laïca, en molts casos. 

 

Valorar i dinamitzar el Centre Històric 

 

Descobrir el Centre Històric i apropar-lo a la ciut at. El Centre Històric, punt de partida 

de la ciutat 

 

La valoració del llegat ignasià implica indefugiblement la valoració del patrimoni . Aquest se 

centra en gran mesura a l’entorn del Centre Històric i la ciutat antiga. I resulta fonamental la 

difusió del coneixement del nostre patrimoni per re forçar la identitat i l’autoestima  dels 

manresans.  

 

La commemoració ha de permetre convertir el Centre Històric en un espai central de la 

visita a la ciutat , però també pot servir per dinamitzar-lo ciutadanament . L’Ajuntament pot 

emprendre  polítiques públiques i estimular la iniciativa privada perquè es creïn atractors 

institucionals, culturals, creatius i comercials al barri que propiciïn dinamisme. Des de 

l’Ajuntament, caldria posar especial èmfasi en els programes i actuacions següents: 

 

1. Campanya ciutadana d’autoestima per al Centre Hi stòric 

 

Un dels aspectes cabdals que necessita el Centre Històric per a la seva revitalització és el 

foment de l’autoestima, barri endins i barri enfora. Caldria una campanya de comunicació i 

participació ciutadana  entre residents i comerciants del Centre Històric, combinant el foment 

de l’autoestima amb la promoció econòmica. Per exemple, destacant i premiant les bones 

pràctiques o activitats creatives (botigues que preserven el patrimoni, botigues d’alt valor afegit, 

artesans locals, etc.). També amb polítiques de comunicació que mostrin habitages privats 

rehabilitats amb encant i els posin en valor amb entrevistes als seus protagonistes. 

 

D’altra banda, es poden dur a terme múltiples accions de sensibilització, com la creació d’un 

mur del desig d’allò que vol ser el barri, en un mur habilitat a l’efecte de forma expressa,31 o 

lliurar un pack d’informació sobre la història i la identitat als nous empadronats.  

 

 

                                                 
31 Proposta de l’AVV del Barri Antic. 
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2. Programa de difusió i valoració del patrimoni a la ciutat  

 

El patrimoni manresà –especialment al Centre Històric– ha de ser conegut per ser reconegut. 

Per aquest motiu és necessari definir una sèrie d’actuacions que el facin conèixer a la 

ciutadania: 

 

• Patrimoni a les escoles. Donar a conèixer el patrimoni de la ciutat i el seu marc històric 

i artístic, mitjançant unitats didàctiques adaptades a diferents cicles formatius. 

 

• Formació i memòria ciutadana. Programa permanent de formació sobre la història i el 

patrimoni de Manresa enfocats a entitats, agents turístics i comerciants, per tal que 

coneguin amb profunditat el Centre Històric i els seus principals atractors (Cova, Seu i 

Museu, entre altres). D’altra banda, es pot fer participar les entitats del barri per 

recuperar les vivències de la gent gran i preservar i difondre la memòria popular dels 

barris i carrers de la ciutat antiga. 

 

• Conèixer la ciutat -  Reviure la història oculta . Programa pensat per recuperar la 

història de la ciutat que no és tan coneguda, però que permet reforçar el discurs 

patrimonial i l’autoestima del Centre Històric. Per exemple, amb la difusió d’imatges al 

carrer del patrimoni perdut o recuperant escenes del passat, tot donant una dimensió 

patrimonial més enllà del que es veu, amb visites a llocs poc coneguts o ocults, 

xerrades, etc. 

 

3. Projecte d’identitat i de notorietat de Manresa al voltant de “la Llum” 

 

Projecte d’identitat i de notorietat, amb la Llum com a element d’identitat de ciutat; la ciutat que 

neix de la llum: la llum de la Sèquia, la Mare de Déu de l’Alba, la il·lustració d’Ignasi. La creació 

d’una ciutat de la llum es basa en quatre projectes marc / actuacions en els àmbits cultural, 

patrimonial i urbà: 

• Potenciació de la Festa de la Llum: cal seguir prenent la Festa de Llum com a 

principal esdeveniment festiu de la identitat manresana, promocionant les festes que 

s’han consolidat en els darrers anys (Fira de l’Aixada) i promovent-ne de noves32.  

 

• Il·luminació del patrimoni:  projecte d’il·luminació de la façana històrica de Manresa a 

partir dels principals monuments que en formen part. Manresa ha d’enlluernar i pot 

esdevenir un referent en la il·luminació patrimonial.  

 

                                                 
32 A l’Estudi del potencial de desenvolupament turístic i comercial del Centre Històric de 
Manresa se’n descriuen algunes. 
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• Qualitat de l’enllumenat urbà : projecte d’il·luminació urbana dels carrers i les places 

del Centre Històric, per a la qualitat de vida, i tenint en compte factors com la 

funcionalitat i l’optimització, la seguretat, l’activitat cultural, social i comercial, el disseny 

d’acord amb l’entorn, el cost, el manteniment i l’eficiència energètica.  

 

• Manresa,  membre de LUCI  (Lighting Urban Community International). LUCI és una 

xarxa de ciutats compromeses amb l’ús de la llum com a eina per al desenvolupament 

urbanístic, social i econòmic, amb tres grans àmbits d’actuació: intercanvi, promoció i 

progrés. Manresa pot formar-ne part presentant la seva candidatura a partir del projecte 

que representa l’aposta pels tres punts anteriors, tenint present que la identitat de la 

ciutat al voltant de la llum és un aspecte indiscutible en la seva presentació com a ciutat 

de la llum. 

 

4. Atractors de capitalitat 

 

En el marc actual de la nova organització territorial del país, en què la Catalunya Central ha de 

jugar un paper clau, caldrà considerar el Centre Històric com a zona prioritària de la ciutat per 

ubicar-hi equipaments públics de caràcter supralocal (futures delegacions administratives, entre 

d’altres). Aquesta centralitat hauria de tenir una aposta principal en l’àmbit universitari i de 

formació en general, per tal de fer un barri permeable al jovent, més enllà de l’oferta d’oci. Dins 

d’aquest àmbit caldria considerar el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes al Centre Històric. 

 

Alhora, caldrà fomentar les iniciatives que poden contribuir a fer del Centre Històric un punt 

clau com a atractor cultural i creatiu de la ciutat . És indispensable facilitar la continuïtat i el 

creixement de les iniciatives existents, per tal de reforçar-les. 

 

• Equipaments al Centre Històric:  el Centre Històric disposa de diverses instal·lacions 

públiques en desús que, de cara al futur, poden resultar vitals per acollir serveis; 

principalment cal considerar l’antic edifici dels Jutjats  (Palau del Bisbe). També és 

l’escenari urbà d’equipaments i establiments privats de caràcter emblemàtic que no es 

poden deixar al marge si hom pretén recuperar la centralitat de la zona. Caldria, en 

aquest sentit, un pla per promoure l’ús d’espais públics i privats com a contenidors de 

serveis, i elaborar un catàleg adreçat a potencials inversors. 

 

• Clúster de moda, joieria i complements: a partir de la configuració del comerç 

establert als principals carrers comercials del Centre Històric i els voltants (Urgell, Born, 

Nou, Vilanova, Alfons XII, Sant Miquel, plaça Major-Sobrerroca) i d’alguns artesans i 

dissenyadors que tenen els seus tallers al barri, es pot afirmar que la moda, la joiera i 

els complements formen un conjunt singular i identificable per la seva quantitat i 
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qualitat. Per aquest motiu, es pot apostar de forma clara per un comerç d’autor i 

disseny propi, per al barri i com a marca de ciutat. Es podrien potenciar dues iniciatives 

principals, en ple Centre Històric: 

o Transformar l’Escola d’Art de Manresa en centre del disseny aplicat a la 

joieria i els complements de moda,  ubicat en un local al centre del barri. 

o Organitzar un esdeveniment comercial de caràcter nacional  en l’àmbit de la 

joieria i els complements de moda.  

 

• Clúster enogastronòmic:  el Centre Històric també destaca per la quantitat 

d’establiments vinculats a l’oferta gastronòmica. Caldria valorar el paper atractor 

d’aquest sector a partir de la creació d’una entitat o taula de treball específica en 

aquest àmbit i la instal·lació d’un atractor que el potenciï: 

o Enoteca del Bages : vinculat directament amb l’enoturisme, es proposa 

impulsar un establiment al Centre Històric de foment de la DO Pla de Bages i 

dels productes agroalimentaris de la comarca, que incorpori un servei 

d’enoteca i d’oferta gastronòmica. 

 

• Clúster musical i d’oci:  el Centre Històric també destaca per la quantitat 

d’establiments vinculats a l’oferta musical i d’oci. Es pot impulsar la creació d’una entitat 

o taula de treball específica d’aquest sector, vinculada a la de gastronomia, i l’edició 

d’una guia en format digital de les activitats al barri. 

 

• Entitats al centre:  al Centre Històric existeixen força locals amb possibilitat d’esdevenir 

seu social d’entitats i d’activitats socials i culturals. L’existència d’aquestes seus, 

separades o en un hotel d’entitats, promouria un barri més proper a la ciutat.  

 

5. Atractors comercials  

 

No s’entén el turisme sense activitat econòmica. El reconeixement i valoració del patrimoni en 

si mateix no genera aquesta activitat. Per això el comerç és l’element indispensable per fer 

reeixir el projecte Manresa 2022. En aquest sentit, es considera oportú l’impuls d’accions com 

les següents: 

 

• Creació d’un portafoli d’inversió del Centre Històric  per cercar inversors, 

principalment en el sector del comerç i els serveis en general. Fomentar mesures entre 

diferents propietaris per generar locals de major superfície .  

 

• Entorn comercial viu:  potenciar el programa d’esdeveniments de dinamització dels 

carrers i places al Centre Històric, de caràcter estable i periòdic.  
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o Mercats i fires als carrers: augmentar les accions comercials d’aquest tipus al 

carrer. Potenciar el mercat dels dissabtes i el mensual de brocanters a la plaça 

Major. 

o Secrets de les botigues: visites a establiments emblemàtics i que preserven el 

patrimoni.  

o Programació estable d’espectacles infantils els dissabtes, amb la finalitat 

d’incentivar els fluxos de famílies i transmetre la imatge d’un barri viu.  

 

• Entorn comercial patrimonial:  tenir present, en la futura ordenança de paisatge urbà, 

criteris comuns d’harmonia i coherència amb l’entorn comercial tradicional del Centre 

Històric (rètols, portes, llums o qualsevol altre element destacat de les façanes). 

Igualment, cal instar al manteniment del símbols comercials antics i genuïns que doten 

de personalitat a la ciutat.33  

 

• Incentius al comerç:  el barri necessita un pla transversal d’actuació que incideixi en el 

comerç com a eix vertebrador de l’estructura i l’associacionisme en un sector mancat de 

lideratge. 

o La continuïtat espacial de l’eix comercial del Centre Històric es trenca a causa d’un 

considerable percentatge de locals buits. Caldrà, doncs, definir polítiques actives 

per a l’ocupació de locals  mitjançant l’activitat econòmica, a fi d’atreure residents 

i retenir visitants.  

o L’Ajuntament pot arrendar locals per fomentar l’ocupació per mitjà de lloguers 

temporals a baix cost . Aquesta mesura podria desembocar en la creació d’un 

petit viver d’empreses en algunes zones del barri, la qual cosa contribuiria a donar 

continuïtat a la passejada comercial. Paral·lelament, s’haurà de valorar la 

possibilitat de penalitzar aquells locals desocupats de llarga durada i en condicions 

fora de mercat. 

o Incentius de caràcter fiscal  directe per a l’obertura de comerços al barri. Establir 

incentius de caràcter fiscal en la sol·licitud de la llicència d’activitats. 

o Dotar de polítiques de protecció comercial els establiments consolidats,  

mitjançant premis, ajuts i estímuls puntuals. Valorar la creació d’una borsa de futurs 

negocis en traspàs per jubilació, a través de la continuïtat del programa municipal 

Reempresa. 

 

 

                                                 
33 Girona i Vic desenvolupen programes d’arqueologia comercial per integrar el passat 
comercial en els nous establiments. 
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4. MANRESA 2013-2022: EL PROCÉS 

 

El projecte Manresa 2022 es va començar a gestar a mitjan 2013, amb la voluntat que sigui un 

projecte de ciutat que es vagi desenvolupant fins al 2022 com a fita clau, però que ha de 

permetre posicionar la ciutat més enllà d’aquesta data. En tot cas, aquest pla director es centra 

en les principals actuacions que caldria portar a terme des d’ara i fins a la commemoració 

ignasiana.  

 

Tot seguit se sintetitzen els programes i actuacions previstos per a cadascun dels tres eixos 

estratègics. També s’indica el procés de coordinació i desenvolupament del pla que, en tant 

que estratègic, reclama una visió i una gestió obertes i flexibles, per a la seva constant 

adaptació. 

Proposta d’actuació  

 

La proposta d’actuació del Pla director Manresa 2022 s’articula a partir de tres eixos: Manresa 

és camí, Manresa és acollida i Manresa és llum. A cada eix li corresponen diversos apartats, 

que integren els corresponents programes i accions, tal com hem vist a la introducció del 

capítol 3. Tots els programes i accions es presenten en una taula de síntesi, que ha de servir 

de guió per al desenvolupament del Pla, a partir de les prioritats que s’estableixen. 

 

El criteri de prioritat  està segmentat en tres nivells, segons la necessitat que  representi el 

compliment de cada programa i de cada actuació, per tal d’assolir amb èxit els resultats 

esperats del projecte Manresa 2022. Tant els programes, com les actuacions que formen part 

de cada programa, seran prioritzats amb els mateixos criteris, segons la seva rellevància per al 

compliment dels objectius del projecte: 

 

• Nivell 1: estableix que el compliment del programa o actuació és indispensable per 

assolir els objectius mencionats a la visió i missió del Pla. Per a això és prioritari 

assegurar-ne el finançament o l’execució institucional, per tal que sigui factible en el 

termini establert. És indispensable que es faci. 

 

• Nivell 2: establert per a aquells programes i actuacions que aporten notorietat al 

projecte, o sense els quals es perd una oportunitat d’execució que difícilment es tindrà 

al marge de la commemoració. És necessari que es faci.  

 

• Nivell 3: assenyala aquells programes i actuacions l’acompliment dels quals 

comportaria atènyer l’excel·lència del projecte. És oportú que es faci. 
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Per tal de desenvolupar els programes proposats al Pla director Manresa 2022, es preveu 

elaborar una sèrie de fitxes de suport , destinades a facilitar el treball d’execució i seguiment 

dels programes i actuacions a nivell intern municipal. Aquestes fitxes inclouran la informació 

següent per a cada programa:  

 

• Informació genèrica: dades de referència per ubicar el programa dins el pla; també 

inclou el nivell de prioritat d’aquest. 

• Descripció:  síntesi del programa. 

• Actuacions: relació detallada de totes les accions que integren el programa. 

• Prioritat–fases: criteris de prevalença de cada acció que integra el programa, amb la 

corresponent segmentació per fases. 

• Calendari: previsió temporal per executar les accions que integren el programa. 

• Unitat responsable: referència a la unitat de l’Ajuntament responsable de la supervisió 

directa i/o execució de l’acció corresponent. 

• Pressupost: en les accions en què sigui possible, s’adjuntarà un pressupost orientatiu 

relatiu a la seva execució 

• Finançament: en les accions en què sigui possible, s’indicarà a quina línia de 

finançament es pot acollir, per tal de garantir-ne l’execució. 

 

Les fitxes de suport  del Pla Director seran elaborades i aprovades per la comissió executiva 

/ de seguiment Manresa 2022 , que es reunirà de forma ordinària quinzenalment, i que  estarà 

formada per: 

- Regidoria de Promoció econòmica, Comerç i Turisme 
- Regidoria de Cultura 
- Regidoria d’Urbanisme 
- Gerència 
- Cap de Comunicació 
- Coordinació del projecte Manresa 2022 
- Cap d’Unitat de Turisme i Promoció de la Ciutat 
- 2 experts externs 
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Taula-síntesi de priorització dels eixos, apartats,  programes i actuacions 
del Pla director Manresa 2022. 

Eix 1 Manresa és camí 
 

Apartat 
3.1.1 

Adequació dels llocs ignasians 

 

Programa  Prioritat Actuacions 
1 Adequació de la ruta ignasiana 1 Projecte executiu 

Adequació de l’element 

Museïtzació i senyalització 

Adequació de l’entorn 

2 Cova 2 

Gestió i promoció 

Museïtzació de la petjada ignasiana 

Adequació de l’entorn edifici i interior 

3 Museu Comarcal (antic Col·legi Sant 
Ignasi) 

1 

Gestió i promoció 

Adequació de l’element 

Museïtzació i senyalització de 
l’element 
Adequació de l’entorn 

4 Basílica de la Seu 1 - 2 

Gestió i promoció 

Museïtzació i senyalització 

Adequació de l’entorn 

5 Centre d’interpretació del carrer del 
Balç 

3 

Gestió i promoció 

Adequació de les restes del claustre. 
Habilitació espai centre d’interpretació 
Museització 

Adequació de l’entorn 

6 Plaça Sant Domènec (antic Convent 
dels Predicadors) 

3 

Gestió i promoció  

Adequació de l’element 

Museïtzació i senyalització 

Adequació de l’entorn 

7 Capella del Rapte (antic Hospital de 
Santa Llúcia) 

1 

Gestió i promoció del conjunt 

Museïtzació i senyalització de 
l’element 
Adequació de l’entorn 

8 Capella de Sant Ignasi Malalt 1 

Gestió i promoció 

Museïtzació i senyalització de 
l’element 
Adequació de l’entorn  

9 Convent de Santa Clara 3 

Gestió i promoció 

10 Santuari de la Salut (Viladordis) 3 Museïtzació, senyalització i 
adequació 
Museïtzació i senyalització  

Adequació de l’entorn  

11 Ermita de Sant Pau i dipòsit d’aigua 2 

Gestió i promoció 

Museïtzació i senyalització 12 Casa Canyelles  2 
Adequació de l’element 
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Adequació de l’entorn 

Museïtzació i senyalització 13 Alberg del Carme (antics convent i 
església del Carme) 

1 
Adequació de l’entorn  

Museïtzació, senyalització i 
adequació de l’element 

14 Capella de Sant Marc 2 

Gestió i promoció 

Museïtzació i senyalització 15 Torre de Santa Caterina 1 
Adequació de l’entorn 

Museïtzació, senyalització i 
adequació de l’element 

16 El Cardener i el Pont Vell  1 

Adequació de l’entorn 

Museïtzació, senyalització i 
adequació de l’element 

17 Creu de la Guia (antiga capella) 2 

Adequació de l’entorn 

18 Creu de Beuys 2 Museïtzació, senyalització i 
adequació de l’element 

19 Pou de la Gallina (i capella) 3 Museïtzació i senyalització de 
l’element 
Museïtzació i senyalització de 
l’element 

20 Casa Amigant 2 

Adequació de l’element 

Museïtzació, senyalització i 
adequació del element 

21 Creu  del Tort 2 

Adequació de l’entorn 

22 Creu de la Culla 3 Museïtzació i senyalització de 
l’element 
Museïtzació i senyalització 

Adequació de l’element 

23 Pou de Llum 2 

Adequació de l’entorn 

 
 

Apartat 
3.1.2 

Adequació de les rutes ignasianes 

 

Programa  Prioritat Actuacions 
Custòdia del sender 

Ecocomptadors 

Senyalització DO 

Endreça de la carrerada 

Endreça camí d’Ignasi arribada a la 
ciutat 
Mirador balconada Santa Caterina 

Anella verda Pont Vell - Santa 
Caterina - Congost 
Accés balmes 

Senyalització Pont Vell - Cova -
Museu - Seu – Sant Doménec 

1 Camí de Montserrat a Manresa 
(Camí del Pelegrí) 

1 

Habilitació camí de vianants 

Arranjament camí de la Cova - Sant 
Pau 
Instal·lació barana carretera 

2 Camí de la Vall del Paradís al Pou de 
Llum i Sant Pau (Camí de la 
Il·lustració) 

2 - 3 

Habilitació pas públic camí Font dels 
Fans 
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Estudi camí costat via 

3 Camí de la Cova a Viladordis (Camí 
del Comiat) 

2  Habilitació accés a Viladordis des de 
la Culla 

Manteniment eixos bàsics 

Acondiciar eixos viaris a altres llocs 
ignasians 

4 Ruta ignasiana principal (Centre 
Històric) 

1 

Condicionament espais urbans 
medievals 

 

Apartat 
3.1.3 

Adequació del Centre Històric 

 

Programa  Prioritat Actuacions 
1 Consideracions en el planejament 

(POUM) 
1 Consideracions 

Aparcament 2 Millora de l’aparcament, la mobilitat i 
la senyalització 

2 - 3 
Senyalització 

Places i parcs 

Ordenança paisatge urbà 

Solars buits 

Elements urbans d’embelliment 

Custòdia i manteniment ciutadà 

Aigua al barri 

3 Funcionalitat, comoditat i embelliment 
dels espais públics 

2 - 3 

Millora enllumenat del Centre Històric 

4 Assegurar un bon manteniment dels 
carrers 

2 - 3 Programa de neteja i manteniment 

 
 
 

Eix 2 Manresa és acollida 
 

Apartat 
3.2.1 

Convidar a la visita i l’estada a la ciutat 

 

Programa  Prioritat Actuacions 
1 Marca i identitat corporativa 1 Creació marca Manresa 2022 

2 Màrqueting Manresa 2022 1 Pla de màrqueting 

3 Prescriptors Manresa 2022 1 - 2 Prescriptors amb influència i 
prescriptors en la xarxa 
Oficina Manresa 2022 

Punt promocional a la Cova 

Guia ignasiana i de la ciutat 

Guia del Camí Ignasià 

Guia de la Catalunya ignasiana 

4 Atenció i informació turística 1 - 2 

Programa de seguiment qualitatiu 

Posicionament a la xarxa 

Web 2022 

Aplicacions virtuals per a la ruta 

Comunitat d’usuaris 

5 Manresa 2.0 / 2.2 1 - 2 

Ignasi en 2.0 
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6 Productes marxandatge manresans i 
ignasians 

2 Productes marxandatge manresans i 
ignasians 

7 Programació de visites a la ciutat 3 Programes i paquets turístics 

 

Apartat 
3.2.2 

Acollir i allotjar els visitants 

 

Programa  Prioritat Actuacions 
Acollida al pelegrí del Camí Ignasià 

Acollida al visitant de la Ruta 
Ignasiana a Manresa 
Pack turístic de benvinguda als 
estadants 
Borsa voluntariat 

Oferta guiatges 

Acció Cicerone 

1 Acollida ciutadana 1 - 2 - 3 

Agents sectorials prescriptors 

Missa matinal del pelegrí a la Seu 

Ús litúrgic de la Capella del Rapte 

2 Acollida religiosa 2 

Oficis de vespre o exercicis a la 
Cova. Altres 
Refugi 

Alberg 

Hotel - Hostals - Apartaments 

3 Allotjament als pelegrins 2 

Programa Amigant. H&H 

Menú del Pelegrí 

Millora acollida i servei en restauració 

Enoturisme 

4 Ignasi a taula 2 

Productes enogastronòmics ignasians  

 

Eix 3 Manresa és llum 
 

Apartat 
3.3.1 

Ignasi, icona de Manresa. Sant Ignasi, icona al món  

 

Programa  Prioritat Actuacions 
1 Història i recerca sobre l’època 

d’Ignasi 
1 Beques de recerca 

Dossier pedagògic 

Auca 

2 Ignasi a l’escola 2 

Joc de Manresa s. XVI 

3 Ignasi en audiovisual 2 Documental a TV3 

Les Manreses del món 4 El nom de Manresa i Ignasi 2 
Objectiu “Ignasi Manresa” 

Festa de recreació històrica 
(Barrocada) 
Espectacle de so i llum 2022 

5 Ignasi de festa 2 

Festa de Sant Ignasi 

Convocatòria entitats 6 Sexenni cultural ignasià. Manresa 
2022 i les entitats de la ciutat 

1 
Religió i antropologia 
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Música 

Cinema 

Literatura 

Creació artística 

Esport i lleure 

Gastronomia 

Cultura popular i tradicional 

Teatre i arts escèniques 

Multiculturalitat i diversitat 

Medi natural 

Solidaritat 

Guia llocs ignasians de Catalunya 7 Vinculació Manresa-Montserrat i 
Manresa-Barcelona 

1 
Visita ignasiana a Montserrat 

8 Ruta dels santuaris (Manresa-
Montserrat-Verdú) 

2 Ruta dels santuaris 

Nodes camí català 

Azpeitia / Loiola 

9 Xarxes del Camí Ignasià 2 

Altres nodes i DO 

Camí Ignasià europeu 

Ciutats relacionades amb fundadors 
jesuïtes 

10 Partenariats internacionals 3 

Ciutats de turisme religiós, espiritual i 
cultural 

11 Vincles amb la xarxa mundial de la 
Companyia de Jesús 

2 Xarxa de contactes JHS prescriptors 
de Manresa 

 
 
 

Apartat 
3.3.2 

Manresa, ciutat amb ànima 

 

Programa  Prioritat Actuacions 
Salut integral. Wellness 

Manresa, ciutat amable  

Silenci i meditació 

1 Manresa, ciutat del benser 2 

Aula de valors 

2 Programa Lluís Espinal. Manresa 
solidària 

2 Impuls a la solidaritat 

3 Manresa, ciutat 
d’interconfessionalitat 

2 Punt de trobada de la 
interconfessionalitat 

Formació en lideratge 

Emprenedoria i formació empresarial 

4 Manresa - La Cova, pol de formació 
empresarial i gestió de capacitats 

1 

Projecte Vital 

 

Apartat 
3.3.3 

Valorar i dinamitzar el Centre Històric 

 

Programa  Prioritat Actuacions 
1 Campanya ciutadana d’autoestima 

per al Centre Històric 
1 Creació de la campanya 

2 Programa de difusió i valoració del 2 Patrimoni a les escoles 
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Formació i memòria ciutadana patrimoni de la ciutat 
Conèixer la ciutat - Reviure la història 
oculta 
Potenciació de la Festa de la Llum 

Il·luminació del patrimoni 

Qualitat de l’enllumenat urbà 

3 Projecte d’identitat i de notorietat de 
Manresa al voltant de “la Llum”  

1 

LUCI 

Equipaments al Centre Històric 

Clúster moda, joieria i complements 

Clúster enogastronòmic 

Clúster musical i d’oci 

4 Atractors de capitalitat 2 

Entitats al centre 

Portafoli d’inversió 

Entorn comercial viu 

Entorn comercial patrimonial 

5 Atractors comercials 2 

Incentius al comerç 

 
 
 

4.2 Desenvolupament del projecte 

 

El procés i calendari del Pla director Manresa 2022 s’articula en les fases següents:  

 

• Fase 1 (octubre 2013-desembre 2013): definició de l’estratègia: elaboració del Pla 

Director 

• Fase 2 (març 2014): establiment del pla d’accions. 

• Fase 3 (juliol 2014-2022): aprovació del Pla Director, i seguiment i execució del pla 

d’accions, d’acord amb les prioritats i la disponibilitat pressupostària. 

 

Com ja s’ha vist, el Pla Director està focalitzat –d’una banda- a captar i acollir els visitants a 

Manresa a l’entorn de l’esdeveniment dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat del 

Cardener, i –d’altra banda- a millorar alguns elements col·laterals que facilitin l’anterior objectiu. 

 

Per tot plegat, cal tenir present la interrelació del Pla Manresa 2022 amb altres plans o 

programes estratègics que estan en marxa en aquests moments: 

 

• Primer, l’elaboració del Pla de màrqueting turístic  destinat a definir el posicionament 

de la marca, el seu reforç, la segmentació del mercat, etc., que afecta el conjunt del 

potencial atractiu de Manresa: medieval, ignasià, barroc, industrial/modernista, 

contemporani, gastronòmic, comarcal, etc, que òbviament intersecciona amb Manresa 

2022 a través de l’àmbit ignasià.  
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• Segon, la definició de l’estratègia d’internacionalització de Manresa , en la qual el 

vessant turístic té un paper rellevant. 

 

• Tercer, l’elaboració del POUM, que proposa endreçar urbanísticament tota la ciutat i, 

en especial, aquells espais que afecten l’àrea que es preveu de més afluència de 

visitants arran de la commemoració. 

 

• Quart, el programa Vida al Centre Històric de l’Ajuntament , que pretén millorar la 

qualitat de vida i la dinamització d’aquest sector urbà.  

 

Així doncs, el Pla director es vincula i es complementa amb altres plans i programes de la 

ciutat : 

 

 

Un cop executada la primera fase amb aquest document que es presenta, la segona fase del 

desenvolupament del projecte estratègic  consisteix, bàsicament, en els punts següents: 

  

• Concretar el pla d’accions:  les aproximadament 170 accions, dels 60 programes 

presentats al Pla Director (que es poden anar revisant, ampliant o modificant) seran 

quantificades econòmicament i en l’aspecte de recursos humans. També seran 

prioritzades i temporalitzades, per mitjà d’un cronograma a curt, mitjà i llarg termini. 

Igualment, s’identificaran els responsables de l’execució, siguin interns o externs, 

públics o privats. Alhora, es definiran els diferents indicadors de seguiment i avaluació. 

Les accions es presentaran en format de fitxes estandarditzades; cada acció, per tant, 

quedarà recollida a la fitxa corresponent, i totes les fitxes tindran el mateix format i els 

mateixos apartats. 
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• Fixar una metodologia d’execució  del pla d’accions: un sistema de gestió i de 

participació per a la implementació del pla d’accions, a través de l’Oficina Manresa 

2022 i de la Taula de Treball Manresa 2022, entre d’altres. L’establiment d’una 

metodologia de treball haurà de definir les tècniques de participació que caldrà aplicar 

per a l'execució del pla d'accions, com també els mecanismes de coordinació i gestió 

d'aquesta execució. 

 

• Definir i executar un pla de comunicació per promoure i difondre el projecte i poder 

tirar-lo endavant amb la complicitat dels agents socioeconòmics i de la resta de la 

població. El pla de comunicació ha d’estar temporalitzat i pressupostat i ha de contenir 

una distribució de tasques, en què es distingeixi la difusió local i difusió nacional i 

internacional. 

 

• Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació  de la implementació del pla 

d’accions, amb uns indicadors generals que permetin fer-ne un seguiment i valorar-ne 

els resultats, tant durant l’execució -per poder introduir-hi millores-, com al final del 

projecte.  

 

A continuació, s’apunten les línies generals de la metodologia de gestió i execució del projecte 

Manresa 2022, així com el sistema de seguiment i avaluació, i, per últim, es fa una proposta 

genèrica de finançament. 

 

4.2.1 Procés de gestió i participació 
 

El projecte  Manresa 2022  s’articula a través d’uns determinats òrgans de gestió i 

coordinació : 

 

• Comissió executiva Manresa 2022 : és l’òrgan intern municipal que vetllarà per que es 

compleixi l’estratègia fixada i s’executin els programes previstos des de cada servei 

municipal. La secretaria tècnica d’aquesta comissió convocarà periòdicament una 

trobada de coordinació amb els caps de servei o responsables de cada àrea. La 

comissió estarà formada per: 

o Regidors concernits 

o Gerència/ Oficina Manresa 2022 

o Oficina de Turisme 

o Suport extern, si s’escau 
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• Coordinació Sant Ignasi 2022:  cal constituir formalment una relació estable de 

coordinació amb els organismes vinculats directament amb la commemoració (durant el 

2014): 

o Ajuntament (representant de la comissió executiva) 

o Cova (responsable del Santuari) 

o Oficina Tècnica del Camí Ignasià (responsable del Camí) 

 

• Coordinació entre municipis del Camí Ignasià: es convocaran reunions periòdiques 

amb els municipis catalans del Camí Ignasià, de cara a millorar els serveis i la 

senyalització que s’ofereixen en aquest tram. No seria descartable la creació d’una 

associació de municipis del camí de Sant Ignasi, sempre que existís alguna finalitat de 

reconeixement internacional i accés a programes europeus. 

 

Procés i mecanismes de participació ciutadana: 

 

El Pla director Manresa 2022 preveu un procés i uns mecanismes de participació ciutadana  

que s’articularan a partir de:  

• La Taula de Treball Manresa 2022: és l’òrgan de participació i coordinació entre 

l’Ajuntament i els agents del sector. Pel fet d’estar formada per  representants d’entitats 

i agents concernits directament per la commemoració ignasiana, farà les funcions de 

taula de treball del projecte Manresa 2022. És recomanable efectuar entre dues i 

quatre trobades ordinàries anuals. 

 

• Taula d’assessors:  apart de l’òrgan formal de participació dels agents sectorials, es 

portan a terme trobades i reunions periòdiques amb persones rellevants de diferents 

àmbits, per tal de completar el desenvolupament del projecte. 

 

• Relacions bilaterals amb sectors:  atenent els diversos aspectes del projecte que 

caldrà desenvolupar, es faran trobades amb entitats i representants dels sectors 

afectats, per tal de decidir i coordinar actuacions. 

 

• Pacte de Ciutat: format per representants polítics i representants dels agents 

socioeconòmics, amb els quals caldrà consensuar el projecte. 

 

• Consell de Ciutat:  òrgan estable de consulta en què escau posar en consideració el 

projecte Manresa 2022 al llarg de tot el procés. 
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Estructura de gestió i participació del projecte Ma nresa 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Proposta de finançament 
 

El finançament de les propostes de programes i actuacions del Pla director  Manresa 2022 no 

ha de comportar una inversió de recursos municipals  extraordinària , sinó que ha de 

basar-se, d’una banda, en els recursos ordinaris de l’Ajuntament i, d’altra banda, a obtenir-ne 

d’extraordinaris a partir d’altres Administracions i ens privats. A la taula de programes i 

actuacions previstes, s’apunten les diverses fonts de finançament  de què es poden nodrir. 

Tot i que aquest és un procés dinàmic que caldrà anar concretant a mesura que es defineixin 

els programes  i els corresponents pressupostos, es consideren aquestes possibles fonts de 

recursos: 

• Pressupost ordinari de l’Ajuntament: d’entre les diferents partides que integren el 

pressupost ordinari de l’Ajuntament, cal garantir -des d’una perspectiva transversal- 

que una part significativa de les accions que s’executin anualment, des de les diverses 

àrees i departaments, tingui relació amb el projecte de la commemoració, tot aprofitant 

programes ja consolidats. 

 

• Programes i ajuts de la Generalitat : atès l’interès nacional que presenta el projecte 

Manresa 2022, el Pla preveu que alguns dels programes proposats puguin obtenir 

finançament a través de les línies d’ajuts i subvencions dels diversos departaments del 

Govern de la Generalitat. Així, escau especialment acollir-se als programes i 

convocatòries del Departament d’Empresa i Ocupació destinats al foment del turisme o 

l’ocupació (taxa turística, SOC, etc.) i altres departaments i àrees del Govern que 

puguin tenir relació amb la commemoració (Presidència, Economia i Coneixement, 

Cultura, Direcció General del Patrimoni Cultural, Direcció General de Medi Natural, 
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etc.). En aquest sentit, cal destacar que, paral·lelament al tancament d’aquest pla 

director, s’ha obtingut finançament dins la convocatòria 2014 de subvencions a ens 

locals per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. 

 

• Programes de la Diputació de Barcelona: moltes de les actuacions proposades es 

poden acollir també a programes oferts des de la Diputació de Barcelona, com de fet ja 

s’està fent en el cas del mateix Pla Director, el Pla d’Internacionaltzació de Manresa i el 

Pla de Senyalització Turística. En tot cas, les diverses àrees de la Diputació (Serveis 

de Turisme, Desenvolupament Econòmic Local, Relacions Internacionals, Territori i 

Sostenibilitat, Atenció a les Persones, Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies) 

disposen de programes ad hoc per a moltes de les actuacions de Manresa 2022. 

 

• Programes europeus i estatals: alguna de les iniciatives exposades al Pla director 

tenen caràcter internacional, tant pel que comporta en termes de projecció de la ciutat, 

com en termes de cooperació amb altres agents europeus. Per això, i d’acord amb 

l’estratègia internacional de Manresa que l’Ajuntament està elaborant, caldrà valorar 

l’oportunitat d’acollir-se com a ciutat –o en col·laboració amb altres municipis– als 

diversos programes transnacionals en l’àmbit del turisme, del patrimoni, del 

desenvolupament econòmic local, de l’ocupació i d’altres, impulsats des de la Comissió 

Europea (FEDER, FSE, Cooperació Territorial Europea, Cruïlles d’Europa, itineraris 

culturals europeus, programa COSME, programa HORIZON 2020, PEFTI, Programa 

Europeu de Turisme Sènior, etc.). La relació de Manresa amb el projecte del Cami 

Ignasià, que té una dimensió estatal a través dels diversos municipis per on passa, 

també pot ser objecte de programes interregionals espanyols.  

 

• Mecenatge: més enllà de la necessària i evident participació dels pressupostos públics 

en el finançament del Pla, es preveu canalitzar col·laboracions econòmiques privades 

al projecte. Amb aquesta finalitat caldrà elaborar, des de l’Ajuntament, un Programa de 

mecenatge del projecte Manresa 2022  que faciliti la participació d’empreses i 

particulars, tot oferint-los la possibilitat d’aportacions a mida i amb els avantatges 

corresponents (fiscals, si és el cas, o de visualització del patrocini, en d’altres casos). 

En el mateix sentit, caldria que l’esdeveniment fos elevat a interès estatal  (a l’estil del 

cas del 5è aniversari del naixement de santa Teresa) per tal d’acollir-se als incentius 

fiscals  per part de l’Ajuntament i de les persones que fessin alguna inversió o donació 

al projecte, cosa que facilitaria en gran mesura assolir espònsors; així com demanar 
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col·laboracions en difusió en guies, publicitat, fulleteria, etc. Cal també tenir en compte 

incentius com els de la Llei de pressupostos de 2014.34  

• Inversió privada: tractant-se d’un projecte que pretén la promoció turística i econòmica 

de la ciutat, està clar que moltes de les actuacions previsibles tenen un caràcter 

estrictament privat, tant pel que fa a l’execució, com pel que fa al finançament. Això es 

fa evident en el cas d’inversió en serveis i productes destinats al turisme (hotels, 

restaurants, marxandatge, etc.). En tot cas, promoure la inversió privada i público-

privada en iniciatives relacionades amb la commemoració és un dels objectius del Pla: 

que els agents privats contribueixin al desenvolupament econòmic local, alhora que 

s’impliquin en la projecció i la promoció de la ciutat. 

 

Taula de prioritats del procés de finançament 

Actuacions  Prioritat Actuacions 
 Procés i mecanisme de gestió   

1 Creació comissió executiva 1 Organització interna municipal 

2 Coordinació Sant Ignasi 22 1 Relació estable organismes 

3 Coordinació municipis ignasians 2 Relació estable municipis 

 Procés i mecanisme de participació    

1 Taula treball Manresa 2022 1 Coordinació i participació de l’òrgan 

2 Taula d’assessors 1 Relació estable de contacte 

3 Relacions bilaterals amb sectors 2 Relació estable de contacte 

4 Pacte de Ciutat 1 Incoporar projecte Manresa 2022 

5 Consell de Ciutat 1 Incoporar projecte Manresa 2022 

 Proposta de finançament    

1 Pressupost ordinari Ajuntament 1 Pressupost orientat per àrees 

2 Programes i ajuts de la Generalitat 1 Finançament públic 

3 Programes de la Diputació  1 Finançament públic 

4 Programes europeus i estatals 2 Desenvolupament de programes 

5 Programa de mecenatge 2 Foment del programa de 
mecenatge 

6 Inversió privada 2 Foment de la iniciativa privada 

 Proposta d’avaluació    

1 Elaboració d’indicadors 2 Pressupost orientat per àrees 

2 Memòria annual d’avaluació 2 Finançament públic 

                                                 
34 Beneficios fiscales aplicables a «Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 
2016»; Beneficios fiscales aplicables a «Expo Milán 2015» ; Beneficios Fiscales aplicables al 
«Campeonato del Mundo de Escalada 2014, Gijón»; Beneficios fiscales aplicables al 
«Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico Reus 2014»; Beneficios fiscales aplicables al 
«Madrid Horse Week» ; Beneficios fiscales aplicables al «III Centenario de la Real Academia 
Española»; Beneficios fiscales aplicables al «120 años de la Primera Exposición de Picasso. A 
Coruña, febrero-mayo de 2015»; Beneficios fiscales aplicables al «IV Centenario de la segunda 
parte de El Quijote Sexagésima; Beneficios fiscales aplicables al «World Challenge LFP/85.º 
Aniversario de la Liga»; Beneficios fiscales aplicables a «Juegos del Mediterráneo de 2017»; 
Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «IV Centenario del fallecimiento del pintor 
Doménico Theotocópuli, conocido como El Greco. 
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4.2.3 Seguiment i avaluació del pla 
 

El sistema d’avaluació  i seguiment del Pla director  s’establirà a través de la Comissió 

executiva municipal del projecte Manresa 2022, com a òrgan d’organització i gestió interna de 

l’Ajuntament. El Pla, tant pel que fa a l’estratègia en general, com pel que fa a les accions, 

caldrà que es vagi revisant anualment. Caldria, per tant, que l’Oficina Manresa 2022 elaborés 

una memòria anual  que inclogués almenys: 

• La relació i la valoració de les actuacions dutes a terme des de l’Ajuntament i des 

d’altres instàncies i organitzacions ciutadanes. 

• La proposta d’accions que caldrà desenvolupar l’any vinent. 

 

Quant als indicadors  per a l’avalució del Pla, caldrà que siguin proposats per la Comissió 

executiva i pel servei tècnic de què disposa l’Ajuntament per a aquests processos. Els 

indicadors proposats s’haurien de fixar en dos tipus de resultats que caldrà avaluar: 

• el grau d’acompliment del pla i de les accions proposades (indicadors de control);  

• el seu impacte real en la consecució dels objectius fixats (indicadors d’eficàcia). 

Aquesta mirada avaluadora s’ha d’aplicar tant sobre els elements de suport, com sobre els 

procediments que nodreixen l’estratègia, tenint present que allò que interessa és poder 

modificar l’estratègia d’acord amb els resultats  que es van obtenint, i rendir comptes de 

com s’avança cap a la meta fixada. 

 

Pel que fa a l’acompliment del Pla , caldrà que des de la comissió executiva es calendaritzin i 

pressupostin aquelles accions que es pensin fer, tot prioritzant-les. Caldrà, doncs, que 

periòdicament es comprovi l’eficiència del desenvolupament del Pla: la relació entre la feina feta 

“real” i la que s’havia planificat a priori, atenent les previsions fetes. L’assoliment d’objectius 

parcials ha de ser la base per a la consecució d’objectius més generals, tot extraient-ne les 

conclusions que facin redreçar tant les accions reals com les planificades.  

 

Pel que fa a l’avaluació del rendiment extern , concebut com l’avaluació del grau de 

transformació de la situació de partida en la direcció pretesa per l’estratègia, caldrà fixar alguns 

indicadors per mesurar l’èxit o el fracàs de les accions executades.  

 

Alguns dels exemples d’indicadors  que caldria considerar (quant a acompliment o impacte) 

serien: 

 

• Sobre el Pla: 

o Nombre d’accions executades 
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o Capacitat de finançament assolida 

o Impacte en mitjans de comunicació 

 

• Ciutadania: 

o Grau de participació ciutadana en el projecte  (individual i per entitats)    

o Grau de satisfacció de la població 

 

• Visites: 

o Nombre de visitants i procedència 

o Nombre de pernoctacions 

o Grau de satisfacció dels visitants 

  

• Cultura: 

o Nombre d’activitats culturals programades 

o Nombre d'assistents a les activitats culturals 

o Nombre d’elements patrimonials posats en valor  

 

• Economia i mercat laboral: 

o Nombre d’empreses creades 

o Indicador sintètic de la diversificació de l'economia manresana 

o Nombre de llocs de treball generats  

o Evolució de l’atur local sobre evolució de l'atur català 

 

• Urbanisme: 

o Nombre d’actuacions vinculades a l’accessibilitat als llocs ignasians 

o Nombre de senyalitzacions executades 

o Nombre de finques rehabilitades al Centre Històric 

 

5. MANRESA 2013: EL CONTEXT 

 

Per a la realització del Pla director s’han tingut en compte els diversos contextos  en què 

s’emmarca. Això s’ha fet analitzant les dades i el coneixement disponibles de cada context, i 

atenent la informació obtinguda a través del procés de consulta. Així, s’han analitzat tres 

vectors,  el coneixement dels quals és clau per contextualitzar correctament el marc en què 

s’ha de dissenyar el projecte Manresa 2022.  

 

• El context turístic  de la ciutat i el marc de la commemoració , a partir de les fonts 

d’informació següents: 
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o El Pla Estratègic de la Cova de Sant Ignasi  

o El Pla Director del Camí Ignasià 

o La renovació del Pla Estratègic de Turisme de Manresa  

o El Pla Especial de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa (2012)  

o L’Estudi del potencial de desenvolupament turístic i comercial del Centre 

Històric de Manresa (2012). 

 

• Els centres d’espiritualitat i turisme religiós  al món: 

o Identificació de localitats i personatges de referència 

o Anàlisi dels elements equiparables al cas ignasià i manresà 

 

• El context general de la ciutat i del Centre Històric , a partir dels diversos plans 

sectorials i les dades disponibles, principalment:  

o El Programa d’Ordenació Urbanística de Manresa (POUM) 

o El Pacte de ciutat per la promoció econòmica i la cohesió social 

o El Pla Estratègic de Ciutat 2015 

o El Programa “Vida al Centre Històric” 

o L’Estudi del potencial de desenvolupament turístic i comercial del Centre 

Històric de Manresa (2012).  

 

Malgrat que es fa una descripció més detallada de c ada vector al capítol següent, tot 

seguit es presenta una síntesi dels  aspectes més determinants  observats per a cadascun 

d’aquests contextos. 

 

1. El context turístic de la ciutat i el marc de la  commemoració 

 

A partir de la documentació analitzada i de les entrevistes realitzades, s’ha arribat a les 

consideracions següents: 

 

• La centralitat de Manresa a Catalunya constitueix un avantatge comparatiu de primer 

ordre, i la personalitat del Centre Històric és un dels principals escenaris de la 

memòria col·lectiva de la ciutat. 

 

• Absència d’una identitat turística clara  i de posicionament de Manresa com a 

destinació turística. No obstant això, l’important patrimoni gòtic i industrial de Manresa, 

el posicionament en el senderisme slow (a través de la Sèquia), la pertinença a la 

marca Geoparc, l’existència de la DO Pla de Bages i la important programació cultural 

de Manresa són alguns dels recursos que poden fer d’atractors per  convertir 

Manresa en destinació turística atractiva . 
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• Espai urbà no prou condicionat per a la visita turí stica i necessitat de millora de les 

estructures d’acollida. Baixa integració entre les rutes patrimonial i comercial. Manca 

d’aparcament per a bus proper als punts de destinació turística. 

 

• Manca  de dignificació i adequació  d’una bona part del patrimoni ignasià, i 

inexistència d’un relat global sobre l’episodi ignasià. Absència d’un equipament 

interpretatiu sobre el lligam Ignasi-Manresa. Manca d’atractivitat i d’adequació 

museogràfica i senyalització de l’interior del conjunt patrimonial de la Cova. 

Inadequada integració entre la Seu i la Cova i necessitat de millorar la gestió 

turística de la Seu i, en menor grau, de la Cova.  

 

• Poca incidència de la figura de  sant Ignasi  dins l’espectre de referents de devoció i 

pelegrinatge de l’àmbit cristià. No obstant això, la moda  jesuítica, el possible 

Jubileu i la visita del Papa Francesc, reforçarien la rellevància internacional del 

pelegrí sant i les expectatives generades a l’entorn de la commemoració, i generarien 

un ambient propici per a l’any ignasià.   

 

• El creixement del turisme religiós  i del senderisme són factors que poden contribuir a 

un increment significatiu dels visitants potencials de la ciutat si aquesta aconsegueix 

posicionar-se adequadament . Existeix, però, el risc que el turisme ignasià passi de 

llarg  cap a Barcelona o pernocti a Montserrat, o que d’altres ciutats de l’interior es 

posicionin per davant de Manresa respecte a l’oferta de day trips amb origen a la 

capital catalana. 

 

2. Els centres d’espiritualitat i turisme religiós al món 

 

L’anàlisi de diferents ciutats vinculades a figures clau del pensament i l a devoció en l’àmbit 

cultural judeocristià, com també de punts rellevants de turisme religiós, permet identificar una 

sèrie d’indicadors que poden resultar d’interès des d’una perspectiva comparativa. D’entrada, 

un cop analitzats i comparats amb el cas manresà, cal observar que el marc ignasià de la ciutat 

presenta una sèrie de característiques que el fan singular  respecte a d’altres casos de centres 

d’espiritualitat i turisme religiós  amb projecció internacional: 

 

• La discreta projecció de la figura de sant Ignasi a Ma nresa (?), probablement per la 

seva adscripció, justa o no, al principal corrent contrareformista sorgit de Trento.   

• El caràcter marcadament laic de la societat manresana .  

• En l’àmbit de projecció internacional, la manca d’un patrimoni religiós de primer 

nivell , que inciti la visita més enllà dels aspectes estrictament espirituals. 
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En tot cas, l’anàlisi efectuada ha servit per reforçar les propostes del Pla Director que es 

desenvolupen a cada apartat. 

 

3. El context general de la ciutat i del Centre His tòric 

 

Pel que fa a aspectes de tipus urbanístic, social i comercial, l’anàlisi de les fonts consultades ha 

permès constatar que: 

 

• Hi ha hagut un canvi de centralitat urbana  en què els atractors principals, més enllà 

dels patrimonials, se situen fora de les muralles.  

 

• Els canvis produïts al Centre Històric en les darreres dècades han transformat d’arrel la 

seva identitat  i han comportat una pèrdua d’autoestima. Tot plegat es pot revertir 

potenciant una imatge i un missatge positius sobre el que representa ser del barri, 

viure-hi, treballar-hi o comprar-hi.  

 

• Les percepcions no són la realitat : en general es percep una sensació d’inseguretat i 

de residualitat, especialment per part dels que viuen en altres llocs de la ciutat, que no 

es correspon amb la realitat.  

 

• Un barri per revitalitzar:  el procés de revitalització del barri ha estat molt important en 

la darrera dècada i s’ha constatat un canvi significatiu, però no ha estat suficient. La 

redacció del POUM es presenta com la gran oportunitat per generar un nou procés en 

aquest sentit. 

 

• Un barri per omplir:  des de la dècada de 1980 el barri pateix un procés de 

despoblament i degradació progressiu. Tot i això, disposa d’un gran potencial atractor i 

s’observen tendències positives. 

 

• Un espai urbà poc permeable: es detecta un nombre important d’edificis singulars  

que poden acollir equipaments atractors  que ajudin a obrir el barri. Caldria la 

dinamització d’aquests espais públics i la millora de l’accessibilitat, la mobilitat i la 

senyalització.  

 

• S’ha accentuat el desplaçament del comerç de proximitat i de conveniència per la 

manca de residents i els canvis en l’estil de vids i les pautes de consum de la població. 

Alguns carrers difícilment tornaran a tenir vida comercial  i els altres corren el perill de 
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quedar fora de la passejada comercial de la ciutat. S’han d’incrementar les polítiques 

d’incentius i cohesionar el comerç al barri com a element revitalitzador. 

 

• Crear valor en el comerç del barri i el comerç d’au tor: cal posar en valor els 

establiments i activitats que han format part de la idiosincràsia del barri i la seva 

contribució social, urbana i territorial, al mateix temps que s’han de  potenciar els nous 

comerços d’autor que també aporten personalitat.  

5.1 La commemoració ignasiana i el turisme a Manres a 

 

A partir de la documentació analitzada i les entrevistes realitzades, s’ha arribat a les 

consideracions següents sobre debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats sobre Manresa 

com a destrinació turística: 

 

Debilitats i amenaces: 

• Absència d’una identitat turística clara:  aquest fet –que impedeix transmetre a 

visitants i turistes un concepte de ciutat assumit col·lectivament- guarda relació amb el 

baix nivell d’identificació –cognitiva i emocional- de Manresa envers el seu propi 

patrimoni. N’és la causa una pèrdua de referències de la Manresa històrica, com a 

conseqüència, en part, de les transformacions urbanístiques i socials operades al nucli 

urbà. 

 

• Percepció d’un espai urbà hostil al Centre Històric : el sector urbà que acumula els 

principals actius amb potencialitat turística es ressent d’una percepció negativa. 

Manquen estratègies satisfactòries destinades a transformar aquestes connotacions, 

per mitjà d’intervencions que posin en valor l’espai públic com a àmbit de sociabilitat i 

amb capacitat per generar relat, que resulti agradable, amable i acollidor per al turista. 

 

• Manca de posicionament de Manresa com a destinació turística:  atès que el 

turisme s’ha revelat com un sector estratègic, amb capacitat per generar dinàmiques 

transversals en diferents àmbits, resulta indispensable que, en el context de l’oferta 

turística de Catalunya, Manresa es posicioni com a destinació, tot prenent com a base 

elements que li confereixin singularitat i atractivitat. Es valora negativament l’abandó 

del concepte Manresa, cor de Catalunya, tot i criticar-ne l’antic disseny carrincló. 

 

• Consideració, a escala local, del turisme com a act iu menor, sense valor 

estratègic:  la feblesad’una perspectiva transversal que contribueixi a generar sinergies 

té la seva plasmació en la inexistència d’un òrgan de gestió i promoció turística, que 

coordini el potencial de la ciutat des d’una visió de conjunt de tots els agents implicats 
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(administració, comerç, restauració, propietaris del patrimoni, operadors privats, 

associacions, ciutadans…). La Taula de Turisme, refundada fa un parell d’anys, és un 

bon precedent en aquest sentit. 

 

• Feble integració entre les rutes patrimonial i come rcial. Espai urbà no prou 

condicionat per a la visita turística : tal com recullen la Renovació del Pla Estratègic 

de Turisme de Manresa i el document El potencial de desenvolupament turístic i 

comercial del nucli antic de Manresa, aquest és un dels fets que impedeix una 

adequada rendibilització del turisme, que es ressent de l’absència d’una visió 

estratègica que incideixi globalment en els diferents àmbits de l’economia local. 

 

• Necessitat de millorar lesestructures d’acollida:  l’absència d’elements com segells 

d’arribada, menús en anglès, etc. dificulta una immersió satisfactòria en l’atmosfera 

ignasiana i el coneixement dels actius turístics de Manresa. Aquesta realitat entra en 

contradicció amb la mateixa essència del relat ignasià, que no es pot entendre sense el 

concepte d’hospitalitat. 

 

• Manca de dignificació i adequació d’una bona part d el patrimoni ignasià:  el 

conjunt d’elements que integren la Manresa ignasiana són un recurs que no ha 

completat satisfactòriament la conversió en producte turístic, ni se l’ha dotat dels 

suports interpretatius adients. Aquest fet els priva del seu potencial comunicatiu, 

generador d’experiències singulars, base de qualsevol oferta en l’àmbit del turisme 

cultural.  

 

• Inexistència d’un relat global sobre l’episodi igna sià:  el fet de no vincular els 

diferents elements patrimonials a través d’un discurs relativament coherent repercuteix 

en una imatge de dispersió, que incideix negativament en l’aprofitament turístic dels 

recursos disponibles i n’inhibeix la capacitat evocadora del llegat ignasià de la ciutat. 

 

• Manca d’atractivitat i d’adequació museogràfica i s enyalització de l’interior del 

conjunt patrimonial de la Cova:  a diferència del que ha succeït amb la basílica de la 

Seu, la senyalització integral de l’interior del conjunt de la Cova està pendent 

d’execució. Això no obstant, la Companyia de Jesús ha emprès pel seu compte accions 

de senyalització, sense referència a cap projecte integral de ciutat. 

 

• Incidència discreta de la figura de sant Ignasi din s l’espectre de referents de 

devoció i pelegrinatge de l’àmbit cristià : malgrat la rellevància i la projecció del sant 

de Loiola i de l’orde jesuïta, a l’entorn d’ambdós no s’ha generat un nucli i uns fluxos de 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014 197 

pelegrinatge homologables als d’altres devocions dins l’univers cristià. Aquest fet, per 

bé que constitueix una feblesa, és també una oportunitat.   

 

• Caràcter marcadament laic de la societat manresana:  les accions destinades a 

posar en valor el patrimoni ignasià en el marc de la commemoració -com també el relat 

que en sorgeixi- hauran de trobar el seu encaix amb l’actual realitat social de Manresa, 

caracteritzada pel pes de la laïcitat.  

 

• Manca d’un patrimoni religiós de primer nivell, que  inciti la visita més enllà dels 

aspectes estrictament espirituals:  l’absència d’elements patrimonials tangibles que, 

pel seu valor o espectacularitat, siguin homologables a d’altres centres de pelegrinatge, 

condiciona les estratègies de valoració turística que es puguin emprendre en el marc 

de la commemoració, les quals hauran de concedir una especial atenció als elements 

de caràcter intangible. 

 

• Absència d’un equipament interpretatiu sobre el lli gam Ignasi-Manresa: es troba a 

faltar l’existència d’un centre d’interpretació que –per mitjà de tècniques 

museogràfiques modernes- expliqui de manera satisfactòria aquest vincle, a través d’un 

discurs que, al mateix temps, convidi al coneixement de la ciutat. 

 

• Inadequada integració entre la Seu i la Cova i nece ssitat de millorar la gestió 

turística de la Seu i de la Cova : aquest fet té com a conseqüència el desaprofitament 

les potencialitats dels dos principals actius patrimonials de Manresa, que es troben 

també entre els més importants de Catalunya. En la mateixa línia –per bé que a una 

escala menor-, la manca d’integració entre la Cova i el Museu Comarcal de Manresa 

impedeix que el segon capti fluxos de visitants de la primera, malgrat disposar d’una de 

les col·leccions d’imatgeria barroca més importants del país, potencialment atractiva 

per al turisme de signe religiós-espiritual.  

 

• Falta d’atractivitat de la col·lecció-museu de la C ova:  la col·lecció-museu de la 

Cova de Sant Ignasi s’ha vist desproveïda, amb el pas del temps, de peces de notable 

valor històric. Aquest fet, juntament amb la manca d’unes adequades estructures 

museogràfiques i interpretatives de suport –que incitin a la descoberta de la Manresa 

ignasiana en el seu conjunt-, li resta capacitat d’impacte i atractivitat davant la 

perspectiva d’una commemoració que, per definició, basa el seu relat en la recuperació 

del passat a través de la petjada patrimonial.  

 

• Manca d’aparcament per a bus proper als punts de de stinació turística: aquest 

dèficit dificulta enormement -en termes de mobilitat- la gestió dels fluxos de visitants. 
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És especialment greu si es té en compte la importància de la modalitat day trip com a 

producte turístic prioritari per a la ciutat. 

 

• Possibilitat que d’altres territoris assumeixin un paper primordial en algun dels 

productes/rutes emergents  (Camí de Sant Jaume, Abat Oliba, turisme industrial...), 

en detriment de l’oferta ignasiana de Manresa. 

 

• Risc que el turisme ignasià passi de llarg cap a Ba rcelona o pernocti a 

Montserrat , de resultes de no haver consolidat una oferta prou atractiva ni amb prou 

identitat, o sense els serveis i les estratègies necessaris per retenir els visitants. 

 

• Risc que d’altres ciutats de l’interior es posicion in abans que Manresa davant 

l’oferta de day trips  amb origen a Barcelona, amb el consegüent desaprofitament 

d’una valuosa franja d’oportunitats. 

 

Fortaleses i oportunitats: 

• La centralitat de Manresa, que constitueix un avantatge comparatiu de primer ordre, 

tant pel que fa a proximitat des de diferents punts de la geografia catalana, com pel que 

fa a les vies de comunicació. 

• La personalitat del Centre Històric, derivada del sentiment de pertinença a un espai 

que constitueix un dels principals escenaris de la memòria col·lectiva de la ciutat. 

 

• La important programació cultural de Manresa, que té com a buc insígnia la 

programació estable d’espectacles del Teatre Kursaal, amb projecció més enllà de la 

capital del Bages, i les mostres de cultura popular, molt arrelades a la ciutat. 

 

• L’existència de la DO Pla de Bages, que ha contribuït a revitalitzar en part el 

patrimoni vinícola i enològic de la comarca, amb una especial repercussió en l’àmbit del 

turisme a l’entorn dels vins de qualitat. 

 

• L’important patrimoni gòtic de Manresa, testimoni de l’edat d’or medieval de la 

ciutat, que té la seva icona més representativa en la basílica de la Seu, element 

emblemàtic de la façana monumental de la capital del Bages. 

 

• El patrimoni industrial, amb elements com el Museu de la Tècnica de Manresa –

integrat a la xarxa del MNACTEC-,on s’explica la tradició de la indústria de la cinteria. 

 

• El posicionament de Manresa en el senderisme slow , a través de la Sèquia. A 

l’entorn del parc del canal s’ha configurat una àmplia oferta de lleure i activitats en 
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l’àmbit del turisme naturalista, esportiu i cultural, que s’ha consolidat com un potent 

atractor. 

 

• La pertinença de Manresa a la marca Geoparc, que està contribuint a diversificar 

l’oferta turística de la ciutat per mitjà d’un label reconegut per la UNESCO, i a vincular-

la amb altres punts del territori amb característiques similars. 

 

• Les possibilitats de convertir Manresa en destinaci ó turística atractiva, malgrat 

no ser atractora: la recerca estratègica d’elements de singularitat pot contribuir a 

posicionar la ciutat no pas com a destinació atractora –si més no, al nivell en què ho 

són Montserrat i Barcelona-, però sí amb capacitat per resultar atractiva i aconseguir 

major pes dins el conjunt de l’oferta turística del país. 

 

• La singularitat del conjunt ignasià de Manresa resp ecte a d’altres centres 

d’espiritualitat i de turisme religiós amb projecci ó internacional: tant el pes de 

Manresa en la biografia d’Ignasi, com la projecció i abast de la Companyia de Jesús, 

fan de la ciutat un referent internacional. Aquesta doble dimensió constitueix una 

valuosa oportunitat dins l’àmbit del turisme religiós, i més en el marc de la 

commemoració. 

 

• La moda jesuítica , entesa com el conjunt de connotacions positives que la Companyia 

de Jesús ha sabut desprendre a l’entorn de la seva tasca en àmbits com la cultura, 

l’educació i la cooperació, i que ha tingut el seu reflex en l’impacte mediàtic derivat de 

l’elecció del Papa Francesc. 

 

• El possible Jubileu i la visita del Papa Francesc, que reforçarien notablement les 

expectatives generades a l’entorn de la commemoració i generarien un ambient propici 

per a l’any ignasià. 

 

• El creixement del turisme religiós i del senderisme , dos eixos estratègics a l’entorn 

dels quals Manresa es troba en una situació privilegiada per poder construir una oferta 

atractiva, aprofitant l’avinentesa de la commemoració. 

 

• La previsió de creixement del turisme no europeu pe r motius culturals , fet que 

podria comportar un increment significatiu dels visitants potencials de la ciutat, en el 

cas que aquesta aconsegueixi posicionar-se adequadament. 
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• La vinculació de Manresa a les rutes incipients (Camí de Sant Jaume, Abat Oliba, 

Pirineu Comtal, Geopoarc, Llobregat industrial...), la qual cosa situaria la capital del 

Bages en una intersecció d’interessos i potencialitats turístiques emergents. 

 

5.2 Centres d’espiritualitat i turisme religiós 

 

El turisme religiós: un segment de mercat en creixe ment 

 

Com afirma Sílvia Aulet35, el turisme religiós és un dels nínxols de mercat en creixement, tant 

als països desenvolupats com als països en vies de desenvolupament. Les principals 

destinacions d’aquesta tipologia són els llocs sants que representen indrets de devoció i de 

pelegrinatge, com també punts destacats per la seva peculiaritat històrico-cultural. Presenta 

una composició complexa, a causa dels diferents elements que conflueixen en les destinacions 

i els motius que empenyen els viatgers. Es tracta, per tant, d’un turisme que integra un ampli 

ventall de patrons, que moltes vegades interactuen en la intenció i la decisió d’emprendre el 

viatge: religiosos, culturals, tradicionals, espirituals, paisatgístics...  

 

Assegura Robert Lanquar36 que el turisme religiós i espiritual representa al voltant del 20% del 

turisme mundial. Segons les estimacions, cada any els centres de culte religiós reben entre 220 

i 250 milions de visitants, dels quals aproximadament 150 milions (un 60-70%) són cristians. A 

escala mundial, hom calcula que el turisme espiritual genera una despesa total de 18 mil 

milions de dòlars, xifra que confirma que es tracta d’un segment-oportunitat. 

 

Només a Europa, prop de 30 milions de cristians, sobretot catòlics, dediquen les vacances –o 

una part del període vacacional- a fer un pelegrinatge. Els centres de culte més grans del món 

cristià atrauen a l’entorn de 25 milions de pelegrins, que equival al 15% dels fidels migratoris 

d’aquesta confessió. Aquestes estimacions, basades en la xifra total de visitants, inclouen tant 

els pelegrins com els turistes. Tanmateix, segons els estudis de Sharpley37 i Sundaram, a la 

majoria de santuaris d’Europa occidental el nombre de turistes religiosos supera sovint el de 

pelegrins. El document de perspectives del turisme per a l’any 2020 (Plan de turismo 2020) 

apunta que el turisme religiós és un dels segments emergents a l’Estat Espanyol. 

 

                                                 
35 Sílvia Aulet, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i investigadora 
en el programa de doctorat en turisme, dret i empresa de la mateixa universitat. 
36 Robert Lanquar, assessor de l’Organització Mundial de Turisme (OMT), el Banc Mundial, la 
Comissió Europea i altres organismes; professor de diferents universitats; president de 
Córdoba Horizontes. 
37 Richard Sharpley, professor de turisme de la University of Central Lancashire (Gran 
Bretanya). 
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Els llocs sagrats, que han estat i continuen essent indrets de pelegrinatge, en la societat 

moderna de progrés tècnic, industrial i social han esdevingut destinacions turístiques. Les 

pràctiques i celebracions religioses que es manifesten als llocs sagrats atrauen tant els fidels 

com els turistes, els motius de visita dels quals poden ser tant religiosos com laics. 

 

La percepció de la pràctica religiosa per part dels turistes comporta un caràcter profà, i s’entén 

més aviat com l’oportunitat de noves experiències, adquisició de coneixements i fins i tot 

divertiment, passatemps o pura curiositat. No obstant això, juntament amb aquestes 

motivacions profanes existeix l’interès de caràcter espiritual, que mou els turistes “religiosos” 

als indrets sagrats, de manera que la seva participació en pràctiques religioses adquireix un 

matís més religiós que secular. 

 

Cada cop més els espais sagrats es transformen en espais multuifuncionals, on és possible 

conviure desenvolupant un ampli ventall d’activitats de lleure, natura i cultura. 

D’altra banda, el “turista religiós” constitueix la tipologia més “lleial” de turista, caracteritzada per 

estades més breus però recurrents, atès que està vinculat a un seguit de sentiments relacionats 

amb les creences religioses dels visitants. 

 

Malgrat la conjuntura de crisi econòmica –o precisament a causa de la crisi econòmica-, als 

països occidentals el turisme religiós-espiritual descriu una evolució a l’alça, amb increments de 

sol·licituds de pelegrinatge que oscil·len entre el 35 i el 40%. 

 

Anàlisi comparativa 

L’anàlisi de diferents localitats vinculades a figures clau del pensament i la devoció en 

l’àmbit cultural judeocristià, com també de punts rellevants de turisme religiós, permet identificar 

una sèrie d’indicadors que poden resultar d’interès des d’una perspectiva comparativa : 

 

• Mite i valors 

• Espai i patrimoni 

• Equipaments museogràfics 

• Marca i comunicació 

• Elements monumentals 

• Xarxes de treball 

• Festivitats populars 

• Programes educatius i centres d’estudis 

• Fites i commemoracions 

• Projectes creatius 
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D’entrada, i de manera general, cal observar que el marc ignasià de la ciutat de Manresa  

presenta una sèrie de característiques, com hem vist, que el fan singular  respecte a d’altres 

casos de centres d’espiritualitat i turisme religiós  amb projecció internacional: 

• La poca incidència de la figura de Sant Ignasi dins l’espectre de referents de devoció i 

pelegrinatge de l’àmbit cristià. Probablement, per la seva adscripció, justa o no, al 

principal corrent contrareformista sorgit de Trento.   

• El caràcter marcadament laic de la societat manresana  

• En l’àmbit internacional, la manca d’un patrimoni religiós de primer nivell, que inciti la 

visita més enllà dels aspectes estrictament espirituals.  

 

A continuació es relacionen els diversos aspectes analitzats de casos paradigmàtics que 

permeten tenir una visió comparada de la realitat i les possibilitats de Manresa com a 

centre de referència espiritual i religiós . 

 

• El mite i els valors : s’han analitzat els exemples següents: 

o Joan Calví: Ginebra, ciutat de refugi i reforma. 

o Jan Hus: Praga, lluita, sacrifici i martiri.  

o Erasme de Rotterdam: llibertat d’expressió, cultura i tolerància. 

o Thomas More: Londres, conflictivitat entre creences, concepte d’etern i 

universal.  

 

• L’espai i el patrimoni: s’ha analitzat la figura de Luter i la seva vinculació amb les 

ciutats d’Eisleben i Wittenberg. 

o Eisleben: ciutat de naixement del pare de la Reforma protestant. La imatge de 

Luter és  present arreu de manera reiterada. És utilitzada com a símbol de la 

ciutat. L’any 1693 ja es pagava per veure la casa on va néixer. 

o Wittenberg: bressol de la Reforma protestant. Ciutat plena d’elements 

patrimonials que permeten resseguir el rastre la Reforma. Petjades físiques i 

espirituals. L’oferta turística es complementa amb la posada en valor dels 

personatges que van acompanyar Luter (Katharina Von Bora, Lucas Cranach 

el Vell i Phillipp Melanchton). 

 

• Equipaments museogràfics: s’han analitzat les ciutats de Ginebra i Àvila. Ambdues 

disposen dels corresponents equipaments museogràfics, que fan una important funció 

de suport al relat de les respectives figures. 

o Joan Calví-Ginebra: Museu Internacional de la Reforma. Museu d’un 

pensament.  

o Santa Teresa de Jesús-Àvila: Centro de Interpretación de la Mística. 
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• Marca i comunicació: s’han analitzat els casos següents: 

o Santa Teresa de Jesús (Àvila): Ávila mística. 

o Espanya/ judaisme: Caminos de Sefarad.  

o Assís: Seraphica civitas; disseny d’un logotip a partir de la fusió d’una rosassa i 

d’un colom de la pau. 

o Lurdes: Lourdes, pluriel du monde. 

o Mont Saint-Michel: Mont Saint-Michel, entre ciel et terre. 

 

• Elements monumentals: s’han observat els següents: 

o Joan Calví (Ginebra):  monument Internacional de la Reforma (també conegut 

com a Mur dels Reformadors), al parc dels Bastions. 

o Jan Hus. Praga: monument a Jan Hus, a la plaça de la Ciutat Vella. 

 

• Xarxes de treball: s’han analitzat les següents xarxes de treball entre localitats, 

creades a partir dels vincles que aquestes han generat pel fet de compartir una figura 

del pensament i la devoció: 

o Santa Teresa de Jesús. Ciudades teresianas 2015.  

o Judaisme a l’Estat Espanyol. Red de Juderías de España.  

 

• Festivitats populars:  

o Luter. Wittenberg. Festival de la Reforma, de periodicitat anual. Combina un 

mercat del Renaixement amb les potencialitats de la figura de Luter. 

 

• Programes educatius i centres d’estudis:  

o Lurdes: Universitat de la Pau, de periodicitat anual, fòrum de trobada i 

d’intercanvi, a partir del concepte de Lurdes com a bressol del diàleg 

intereligiós.  

o Nevers: Centre International de Recherche et de Ressourcement pour 

l’Humanitaire (associació solidària a l’entorn del Convent de Nevers, on 

reposen les restes de Bernadeta Sobirós). 

o Vilanova de Sixena (Osca): Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet. 

o Nola (Itàlia): Di Nola a Trento in nome di Giordano Bruno (biennal d’estudis 

sobre el filòsof Giordano Bruno). 

 

• Fites i commemoracions:  

o Luter. Wittenberg. Luter 2017. Focus d’atenció del món cristià però també dels 

amants de l’art, la cultura i la història.  

o Santa Teresa de Jesús. STJ 500. V Centenario de Santa Teresa de Jesús.  
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• Projectes creatius:  

o Luter. Wittenberg. Projecte Luthergarten: plantació de 500 arbres al Jardi de 

Luter (Luthergarten), amb la participació d’esglésies d’arreu del món i de totes 

les confessions, convidades a apadrinar el projecte. 

 

• Camins i rutes europees  d’inspiració espiritual:  rutes europees turístiques i 

culturals:  

o Ruta Francígena 

o Ruta Agustiniana 

o Ruta de Cluny  

o Camí de Sant Jaume 

o Domus 

 

5.3 La ciutat i el Centre Històric 

 

En l’anàlisi de la ciutat i el Centre Històric s’han tingut presents els diferents programes i la 

corresponent documentació, que afecten de manera concreta les estratègies actuals i futures 

desenvolupades per part de l’Ajuntament. La documentació analitzada per a aquesta part del 

Pla Director és la següent: 

 

• Programa d’Ordenació Urbanística de Manresa (POUM):  iniciat al 2012, el treball del 

POUM consisteix a definir, consensuar i dibuixar un horitzó de desenvolupament de 

ciutat per a l’any 2035, prenent com a base les quatre prioritats de l’equip de govern: 

autoestima, endreça, capitalitat i ambició. Afecten diversos aspectes del planejament 

de la ciutat relacionats amb la commemoració, com per exemple l’ordenació de la 

façana històrica o les qüestions de mobilitat al voltant de la Cova. D’altra banda, però, 

la principal rellevància del POUM es refereix a l’ordenació urbana del Centre Històric, 

que determinarà la fesomia i les potencialitats del barri en els propers anys, 

especialment pel que fa a l’espai públic, l’habitatge, els equipaments i l’estructura 

social. En aquest sentit, el Pla Director Manresa 2022 ha aportat les seves 

observacions a l’equip redactor del POUM per tal que siguin preses en consideració, 

especialment en referència al pla de paisatgisme de la façana històrica. 

 

• Pacte de ciutat per la promoció econòmica i la cohe sió social: formalitzat el març 

de 2013, aquest acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, els grups 

polítics representats al ple municipal, la Cambra de Comerç, els sindicats CCOO i UGT, 

i les organitzacions patronals PIMEC i Federació Empresarial de la  Catalunya Central. 

Contempla la figura de Sant Ignasi en l’horitzó de l’any 2022 com una oportunitat 
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excepcional; a partir d’aquesta fita es considera l’aprofitament de l’any ignasià com a 

motor d’activitat turística de la ciutat. 

 

• Pla estratègic de ciutat 2015: iniciat el 2006, descriu l'horitzó de futur de la ciutat i 

proposa un full de ruta per arribar-hi. És fruit d'un procés participatiu amb diferents 

agents locals dels àmbits de la política, l’economia, el coneixement científic i tecnològic, 

els serveis i la cultura. En cal destacar la importància dels treballs realitzats a la façana 

sud i el desenvolupament de l’equipament del carrer del Balç al Centre Històric.  

 

• Programa “Vida al Centre Històric”:  amb incidència concreta al Centre Històric, 

l’Ajuntament de Manresa, mitjançant els programes de govern 2012-2015, proposa en 

aquest mandat el programa “Vida al Centre Històric” (juliol, 2012), que dibuixa unes 

línies de treball transversals entre diverses regidories, que inclouen les actuacions 

principals següents: 

o Pla d’usos d’edificis 

o Pla de suport al comerç i a l’activitat econòmica 

o Pla de convivència i seguretat 

o Pla de cura de l’espai públic 

o Promoció d’activitats turístiques, culturals i festives 

o Pla singular d’intervenció social: gent gran, infància i pobresa 

 

• Estudi del potencial de desenvolupament turístic i comercial del Centre Històric 

de Manresa (2012):  proposa una visió estratègica centrada en el Centre Històric en 

l’horitzó del 2022. S’hi exposen unes línies de treball per millorar la qualitat de vida al 

Centre Històric i aconseguir que el patrimoni que acull sigui conegut i reconegut. 

També proposa potenciar-ne la capacitat atractora en els àmbits del comerç, la cultura i 

l’educació, per recuperar la centralitat d’aquest espai urbà.  

 

 

Consideracions sobre la ciutat i el Centre Històric 38 

 

A partir de la documentació analitzada i les entrevistes realitzades, s’ha arribat a les 

consideracions  següents, centrades especialment en la realitat i les expectatives al Centre 

Històric: 

 

                                                 
38 La majoria d’aquestes consideracions s’han extret del treball Estudi del potencial de desenvolupament 
turístic i comercial del Centre Històric de Manresa, en el qual s’hi aprofundeix. 
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• Segregació espacial de la ciutat:  la nova ciutat s’ha menjat la vella, tot generant un 

canvi de centralitat, desplaçant-la i allunyant-la cada cop més del Centre Històric. Els 

atractors principals, més enllà dels patrimonials, se situen fora de les muralles.  

 

• Recuperar la identitat i l’autoestima: els canvis socials, residencials, econòmics, 

produïts al Centre Històric les darreres dècades n’han canviat d’arrel la identitat i han 

comportat una pèrdua de l’autoestima entre els que hi viuen, però sobretot per a la 

resta de la ciutat. Cal canviar el rumb potenciant una imatge i un missatge positius 

sobre el que aquest representa. 

 

• Les percepcions no són la realitat:  tot i que l’índex d’inseguretat del barri no és 

superior a la mitjana de la ciutat, en general es percep una sensació d’inseguretat i 

residualitat, especialment per part dels que viuen en altres llocs de la ciutat, que no es 

correspon amb la realitat.  

 

• Un barri per revitalitzar:  el procés de revitalització del barri ha estat molt important en 

la darrera dècada i s’ha constatat un canvi significatiu, però no ha estat suficient. La 

redacció del POUM es presenta com la gran oportunitat per planificar el barri i per 

generar un nou procés de revitalització. 

 

• Un barri per omplir:  al Centre Històric encara hi ha un nombre important d’habitatges 

desocupats, força dels quals necessiten ser rehabilitats. Paral·lelament, presenta una 

població envellida per sobre de la mitjana de Manresa. Tot i que viure al barri no està 

de moda en relació a altres llocs de la ciutat, el potencial atractor que té és molt gran i 

s’observen tendències positives quant a valorar la vida al barri per part sobretot de gent 

jove i sectors creatius.  

 

• Fer l’espai urbà més permeable:  edificis, carrers amb gran volum de trànsit, cruïlles 

inexistents, manca de passos de zebra generen una percepció de trencament i 

aïllament del barri, que hi dificulten l’entrada. Les cinc places  del barri (Major, Om, 

Reforma, Sant Domènec i Gispert) poden aprofitar-se més com a punts de cohesió, 

escenaris d’activitats i àmbits dinamització social. La circulació de vehicles  segueix 

sent un tema polèmic entre els comerciants del barri i els veïns i calen solucions de 

consens. La complexitat orogràfica de la ciutat i el barri planteja la necessitat de revisar 

la senyalització  per a vianants i, sobretot, la senyalització direccional per a vehicles. 

 

• Edificis emblemàtics per aprofitar: es detecta un nombre important d’edificis 

singulars que poden acollir usos d’interès per al barri, com equipaments atractors 

(administratius, universitaris, etc.) que ajudin a obrir les portes del barri.  
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• Locals buits, carrers eixuts: l’ecosistema comercial ha mort en gran part del barri i 

està en risc a la resta; en l’actualitat hi ha gairebé 300 locals sense activitat comercial. 

Hi ha carrers al barri que difícilment tornaran a tenir vida comercial i els altres corren el 

perill de quedar fora de la passejada comercial de la ciutat. És necessari articular de 

manera sistemàtica una política activa envers els locals buits. S’ha accentuat el 

desplaçament del comerç de proximitat i de conveniència per la manca d’habitants. 

Entre altres raons per la manca de locals grans. D’altra banda, també s’observa 

l’interès de botigues de referència i d’autor per instal·lar-s’hi. 

 

• Crear valor en el comerç del barri: cal posar en valor els establiments i activitats que 

han format part de la idiosincràsia del barri i la seva contribució social, urbana i 

territorial, de forma complementària a la vessant econòmica, al mateix temps que es 

potencien els nous comerços d’autor que també aporten personalitat. Es detecta una 

manca d’higiene comercial a causa l’envelliment i el deteriorament de l’entorn 

comercial, sense programes transversals que dotin d’estètica, neteja i seguretat 

l’entorn. El Mercat de Puigmercadal presenta deficiències. Preocupen de manera 

prioritària els aspectes tècnics i sanitaris que afecten la seva activitat, més enllà del 

paper que juga a la ciutat i al barri en concret. No obstant això, el barri té prou encant 

comercial per no deixar-lo perdre i apostar-hi fermament. 

 

• Polítiques d’incentius amb dues cares: d’una banda la freda acollida de les 

bonificacions a propietaris i, de l’’altra, el bon indicador de titulars d’activitats que 

s’acullen a la reducció del 95% en la tramitació de la llicència d’activitats.  

 

• Comerç per cohesionar:  el barri necessita un pla transversal d’actuació que incideixi 

en el comerç com a eix vertebrador de l’estructura i l’associacionisme en un sector 

mancat de lideratge. 

 

Manresa, 30 de juny de 2014 

Josep Huguet i Biosca 

CATEMOCIONS, SL” 

 

La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, diu que presenten el Pla Director de Manresa 2022 per a la seva aprovació 
per part del Ple. 
 
A continuació, explica com va sorgir la idea d’aquest projecte. Diu que un document 
inicial és el Pacte de Ciutat, signat per la majoria dels grups municipals, agents socials 
i econòmics de la ciutat, i que en un dels seus apartats en l’àmbit del Turisme es 
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reconeix la importància de la celebració de l’any 2022 coincidint amb els 500 anys de 
l’arribada de Sant Ignasi a Manresa. 
 
Recollint la voluntat que es posa de manifest en el Pacte de Ciutat, i tenint en compte 
que tant la Cova com el propi Camí Ignasià tenien el seu propi Pla Director, es va fer 
evident que l’Ajuntament de Manresa havia d’elaborar un Pla per posicionar la ciutat 
en aquesta fita tan important.  
 
A partir d’aquí es va començar a elaborar un Pla Director i un dels objectius principals 
era que no fos només un pla de turisme, sinó que fos realment un pla que generés i 
impulsés l’activitat econòmica de la ciutat. 
 
Explica que el resultat ha estat el document que acompanya el dictamen. Diu que per 
redactar-lo, s’ha fet un procés participatiu i s’ha treballat directament amb taules 
sectorials, AV, taules d’opinadors, taules d’experts, etc. procurant que es recollís 
l’objectiu principal de dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat. 
 
Informa que el Pla es basa en 3 eixos: 
 

- Manresa és camí, i es representa amb el Pont Vell 
- Manresa és acollida, i es representa amb el bol de Sant Ignasi que encara es 

conserva a la Cova. 
- Manresa és llum 

 
Cadascun d’aquests eixos de treball porta associades una sèrie d’accions: 
 

- Manresa és camí fa referència a tot el que són infraestructures i mobilitat 
- Manresa és acollida recull les iniciatives que vindran des de la restauració, 

hoteleria, productes de marxandatge, etc. 
- Manresa és llum, que té a veure amb les festivitats i les activitats culturals. Diu 

que algunes, ara mateix, ja són rellevants a la ciutat (Festes de la Llum, Fira 
Mediterrània, Fira de l’Aixada...), però se’n posaran en funcionament altres 
durant el decurs d’aquests anys. 

 
Explica que en el pla d’inversions es plasma el gruix més important i el que té més pes 
dins del Pla Director. Pel que fa a equipaments i infraestructures, el Pla està 
estructurat fins l’any 2022 i es treballen 4 grans sectors: llocs visitables amb servei, 
llocs visitables sense servei, elements urbans i camins o rutes. S’han identificat 22 
punts ignasians i 4 rutes (3 periurbanes: el Camí del Pelegrí, el Camí de la Il·lustració i 
el Camí de Comiat, i la ruta principal que es desenvolupa per dins del centre històric). 
 
Comenta que el pla d’inversions porta una inversió associada de 9.899.000 € i es 
distribueix de la manera següent: 
 

- L’Ajuntament aportarà 1.120.000 € amb els quals es faran diferents actuacions. 
Diu que les actuacions es duran a terme en funció de la priorització que s’ha 
cregut que és l’adequada i de la qual, després, en farà menció. 

 
- Les administracions superiors aportaran 6.315.000 €, per tant, una quantitat 

important. En aquest apartat s’inclouen actuacions importants i diu que, ara per 
ara, algunes subvencions ja estan materialitzades (com una de 500.000 € del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per al Pla Director). 
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- Les empreses privades participaran amb 2.464.000 €. 
 
Comenta que les inversions que afecten els 22 punts ignasians identificats es portaran 
a terme seguint un criteri de prioritat: les que es consideren indispensables es faran 
dins del període d’execució 2015-2016, les que aportarien notorietat al projecte 
s’haurien de desenvolupar al llarg del 2016-2018, i les que permetrien assolir el grau 
d’excel·lència del projecte s’haurien de desenvolupar a partir del 2018. 
 
La senyora Sílvia Gratacós manifesta que era important remarcar el pla d’inversions 
perquè és una de les potes del Pla Director Manresa 2022. Per tot el que ha explicat, 
demana el vot favorable als assistents. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, comença la seva 
intervenció plantejant per què sempre s’externalitzen els documents d’aquests tipus. 
Per aquesta raó pregunta, en primer lloc, per què aquest Pla Director no l’ha fet 
personal de l’Ajuntament i, en segon lloc, quant ha costat. Diu que tant és que el Pla el 
pagui la Diputació perquè també són diners públics. 
 
D’altra banda, lamenta que no se’ls hagi tingut en compte a l’hora d’elaborar el Pla 
Director. Si bé s’han tingut en compte una cinquantena d’entitats, col·lectius i persones 
de la ciutat, diu que al Grup Municipal de la CUP no se’ls ha demanat l’opinió quan sí 
que en tenien i, per tant, els hauria agradat poder-la aportar. Com que no ho han pogut 
fer abans, diu que donaran la seva opinió ara, tot i que s’estigui fora de temps. 
 
Diu que la CUP està a favor d’aprofitar el 500 aniversari de Sant Ignasi de Loiola per 
fer activitats, promoure la ciutat i transformar-la en positiu. Així doncs, estan també a 
favor d’elaborar un Pla Director per Manresa 2022. Tot i així, diu que s’abstindran per 
dues raons: 
 
En primer lloc, per una qüestió d’enfocament general. Troben que el Pla està 
excessivament centrat en l’aspecte religiós. Entenen que, en una societat en què el 
catolicisme és cada vegada més residual, fer-ho així és un error, fins i tot des del punt 
de vista comercial. Creuen que s’hauria d’haver posat molt més èmfasi en aprofitar per 
fer una reflexió històrica sobre el període de la contrareforma, el barroc, o el segle XVI 
en general, o bé per vincular-ho a una de les activitats de lleure que a la comarca té 
més arrelament, com és l’excursionisme. Veuen que hi ha petites pinzellades 
d’implicacions en el món de l’excursionisme, però les troben residuals i entenen que 
haurien d’haver tingut molt més pes en detriment de la vessant religiosa, ja que com 
ha dit, en la societat actual cada vegada és més minoritària.  
 
En segon lloc, perquè troben que el Pla Director és fluix en determinats aspectes. 
Seguidament esmenta quins són aquests aspectes. 
 
La CUP pensa que el millor que es pot fer per convertir Manresa en un atractiu turístic 
és millorar-la per als ciutadans que hi viuen. Troben que si Manresa és un lloc millor 
per als manresans i manresanes també serà un lloc més atractiu per a les persones 
que vénen a visitar-la. Per això pensen que el Pla Director hauria d’incloure 
transformacions urbanes importants. Assenyala que, de fet, les inclou, però diu que no 
estan segurs que algunes d’elles estiguin prou garantides ja que van lligades a una 
inversió de Servihabitat, l’empresa que ha de desenvolupar el projecte de Fàbrica 
Nova. Com que la CUP no està gens convençuda que aquest projecte s’arribarà mai a 
tirar endavant, també dubten que aquestes inversions que van lligades a la Fàbrica 
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Nova realment es duran a terme, si més no abans del 2022. Diu que el 2022 sembla 
que sigui molt lluny, però en realitat no falta tant. 
 
Amb relació a això, pregunta si existeix algun compromís signat amb Servihabitat per a 
l’execució d’aquestes inversions abans del 2022. 
 
Un altre aspecte del Pla Director que troben fluix és que si el que es vol és aprofitar les 
fites i els esdeveniments per resoldre problemes estratègics de la ciutat i atreure gent 
a la ciutat, el que hauria estat bé és assolir compromisos de la Generalitat, d’Adif o de 
qui sigui per millorar el transport ferroviari. Creu que la fita principal per al 2022 hauria 
d’haver estat la connexió per ferrocarril de Manresa amb Barcelona i diu que sobre 
això no hi surt res al Pla Director. S’ha renunciat a que l’any 2022 es pugui tenir un 
ferrocarril millor, quan s’ha dit milers de vegades que aquesta és una mancança 
estratègica de la ciutat i un problema profund.  A més a més, diu que tant Ferrocarrils 
com RENFE queden molt a prop de tota la Manresa ignasiana i, per tant, hi havia 
motius de sobres per insistir en aquesta millora, cosa que no s’ha fet. 
 
Els ha sorprès que també fluixegi l’apartat de l’allotjament. Diu que el document parla 
d’afavorir la creació d’un hotel amb encant i poca cosa més. No es preveu, ni tan sols, 
millorar l’entorn de l’alberg, que en aquests moments és el principal espai d’hostaleria 
que té el centre històric. Diu que l’alberg està al costat d’un aparcament lleig, brut i 
infrautilitzat que, segons el POUM, hauria de ser un parc. Per tant, pensa que com a 
mínim se li hauria de fer el favor a l’alberg de convertir-lo més atractiu, però diu que no 
han estat capaços d’introduir aquest aspecte en el Pla. 
 
Manifesta que tenen l’esperança que Manresa 2022 serveixi per a la ciutat i troben que 
el Pla té elements molt positius, però pels motius que ha explicat de que és 
excessivament fluix en aspectes centrals i perquè l’enfocament tampoc els acaba 
d’agradar, de moment són escèptics i per això s’abstindran. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, creu que el Pla 
Director Manresa 2022 és una oportunitat excel·lent per al desenvolupament de la 
ciutat i el seu futur. Creu que posa les bases al que ha de permetre donar un tomb 
definitiu a la ciutat de Manresa en quant al seu potencial de turisme, ja que durant 
dècades se n’ha parlat però mai s’havia actuat. 
 
De les intervencions anteriors destaca un parell d’elements: 
 
D’una banda, diu que potser sí que és un document fluix, però a la vegada troba que té 
la virtut que és força realista. No parla de fer macroinfrastructures, ni un macro centre 
d’hoteleria, etc. Pensa que si fos així, seria un gran error de cara al futur. Creu que cal 
ser realistes amb els projectes per a la ciutat i les possibilitats reals que té Manresa. 
Parlar d’una inversió global de prop de 10 milions d’euros a curt-mig termini ho troba 
productiu i real. Insisteix que és bo defugir d’una vegada per totes de pressupostos 
d’inversions de grans magnituds que després no es porten a terme. Val la pena agafar 
projectes que siguin plausibles i dels que se’n pugui fer un seguiment realista. Això no 
vol dir que es renuncia a millores, atès que algunes no depenen d’aquest Ajuntament, 
en qualsevol cas, el que cal fer és treballar-les perquè es facin realitat. Comparteixen 
el criteri de que cal ser més amatents i insistents amb les xarxes de comunicació, però 
no troben que sigui bo que es destaqui això com quelcom negatiu. 
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D’altra banda, diu que quan es parla de l’aposta religiosa recorda que sí que es va fer 
com a mínim una reunió amb tots els grups municipals. Comenta que aquest tema es 
va posar sobre la taula i, precisament, va ser un dels elements sobre el qual van 
pivotar tots els suggeriments que es van fer. Si bé és cert que com a administració se 
n’ha de prescindir del tema religiós, la realitat és que s’està parlant d’Ignasi de Loiola. 
Per tant, troba absurd amagar aquest fet tan objectiu. Això mateix es va plantejar en 
aquella reunió de treball de tots els grups municipals. Diu que no és una qüestió 
d’aposta religiosa sinó d’aposta de futur i de saber extreure els elements per atreure 
visitants a la ciutat.  
 
Dels gairebé 10 milions d’euros d’inversió, un 25% ha de provenir de l’àmbit privat. No 
sap si es farà realitat, tot i que desitja que així sigui a mesura que es vagi aportant 
també la part de les administracions.  
 
Diu que és important que un Pla Director que té com a referència una transformació 
del teixit urbà més directe com és el Barri Antic (perquè va ser aquí on Sant Ignasi de 
Loiola va fer les seves estades), ha de permetre la rehabilitació de tots aquests 
entorns urbanístics si es vol atreure els visitants. Per això cal que les inversions de 
totes les parts vagin en paral·lel (administració local, administracions superiors i 
inversió privada). 
 
Creu que també és una excusa que es té a l’abast per fer una acció amb la resta 
d’activitats festives i culturals de la ciutat. Diu que el PP es creu el projecte Manresa 
2022, de la mateixa manera que es creuen la Fira Mediterrània, la Festa Major o les 
Festes de la Llum. En aquest cas, ha de ser un pol d’atracció perquè els visitants que 
vagin a la Cova entrin a Manresa. Pensa que ni el Pla Director ni les inversions que es 
faran no serviran de res si a l’entorn no hi ha hostaleria, restauració i altres elements 
suficients que facin que la gent s’introdueixi a la ciutat. Creuen que el Pla Director ha 
de ser un document viu i de futur, amb el qual es pugui fer realitat que els visitants 
travessin el Passeig del Riu i la via Sant Ignasi i arribin al mig de la ciutat i que puguin 
gaudir de la restauració, els serveis i el turisme. Diu que s’han de trencar les barreres 
virtuals que sembla que hi hagi. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del PP donarà recolzament al Pla Director i votaran a 
favor del dictamen. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, diu que el Pla Director 
Manresa 2022 és una proposta de ciutat encarregat per l’actual equip de govern, però 
que ha tingut un ampli procés participatiu, tant amb persones com amb operadors 
econòmics afectats, organismes, el Consell de Ciutat i el Pacte de Ciutat. Tot i que el 
procediment es podria millorar en temps i forma, troben que globalment ha estat 
positiu. 
 
El Pla Director, com es reconeix en els seus antecedents, és fill de 2 plans estratègics 
de Turisme anteriors: un d’inicis de la dècada del 2000 -que va servir per endreçar les 
principals rutes i productes de la ciutat- i de la seva revisió a inicis de la dècada del 
2010, on es van afegir algunes prioritats com dedicar en un estadi prou acabat el 
producte de la Manresa medieval amb la construcció del Centre d’Interpretació del 
carrer del Balç, que ha donat consistència i relat a la visita de la Manresa medieval, 
l’entorn de la Seu, les Muralles i el centre històric. 
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Per tant, troben que l’oportunitat que brinda la fita del 2022 que la Companyia de 
Jesús ha decidit commemorar és una ocasió única per a la ciutat. La Companyia ha 
decidit 2 objectius: 
 
El primer de tipus espiritual i educatiu, com és convertir el Santuari de la Cova en un 
espai d’espiritualitat i formació internacional, i pensa que això mereix un aplaudiment 
de la ciutat, al marge de les conviccions religioses. 
 
El segon objectiu, religiós i turístic, com és establir potencial al Camí de Sant Ignasi, el 
qual té com a punt de partida Loiola i final a Manresa. Pensen que aquesta aposta, 
coneixent la influència jesuítica al món, així com el creixement de la demanda del 
senderisme amb relat espiritual, donen una altra gran possibilitat per a la ciutat. 
 
És per això que creuen que totes les forces polítiques, econòmiques, socials i culturals 
no poden restar al marge d’aquesta efemèride. De fet, al 2010 quan va néixer la 
Fundació de la Cova (participada per l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Manresa) 
es va arribar a la conclusió de que s’havia de fer extens a tots els àmbits, perquè no ha 
de ser un tema purament de govern o d’oposició sinó d’una aposta de ciutat. Sabent, a 
més, que s’ha d’implicar des d’una vessant laica a una ciutadania laica que té múltiples 
creences, tal i com ha assenyalat el regidor Adam Majó. 
 
En canvi, el fet d’aprofitar el ressò d’una personalitat com Sant Ignasi per endreçar la 
part de ciutat que sigui possible i aconseguir un flux regular de turisme que generi 
progressivament llocs de treball, és una fita que no pot deixar a ningú insensible. 
 
Afegeix que també està clar que tota la millora en el patrimoni físic i la posada en valor 
del patrimoni immaterial de la ciutat que va acollir a Sant Ignasi, significarà completar 
amb alta qualitat el producte de Manresa medieval, poder oferir amb una alta qualitat 
dues noves rutes que se sumaran a la medieval –la Ignasiana i la Barroca, que 
posaran en valor i connectaran les grans edificacions visitables (Seu, Cova i Museu)- i 
l’engegada d’una quarta a l’entorn de Sant Domènec. 
 
ERC pensa que aquesta iniciativa només pot merèixer una consideració positiva. Amb 
tot, assenyala que s’haurà de treballar molt per aconseguir el finançament de les 
administracions superiors, ja que diu està molt bé dir-ho però que ara mateix no hi ha 
res materialitzat, tot i que reconeix que encara queda temps i segurament 
s’aconseguiran els diners. A banda d’això, diu que s’ha de continuar amb el procés 
participatiu, perquè aquesta iniciativa s’ha de viure com una aposta de ciutat. Se n’han 
de fer còmplices tots els grups del Consistori i els organismes representatius de la 
ciutat i han de tenir clar el balanç del Pla i l’agenda dels propers mesos. 
  
Diu que ERC vol fer un esment especial per dir que, al marge de que la intervenció a 
Sant Domènec s’hagi d’accelerar, cal accelerar també la comissió de participació per 
elaborar el Pla Director de l’espai del Conservatori, que es va demanar arran de la 
consulta que es va fer i que pensa que deu ser una de les prioritats de l’equip de 
govern. 
 
És important, també, que l’objectiu d’aprofitar parcialment el Pla per millorar aspectes 
del centre històric no sigui una excusa per no assumir la responsabilitat que té el 
govern i altres grups per trobar estratègies de revitalització d’aquest barri, que caldria 
abordar tant si hi hagués Manresa 2022 com si no. 
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Troba que el nom del Pla Manresa 2022 pot indicar que és un projecte global de ciutat 
similar al Pla Estratègic Manresa 2015. ERC creu que aquest Pla pot ser estrella, però 
manifesta que no és l’únic. Tot i que admet que és el que permet més projecció 
externa, no és el que afronta de forma decidida els reptes més importants de la ciutat, 
com són els problemes socials o la creació d’ocupació. Veuen que és un Pla poc 
transversal, que necessita d’altres plans per tirar endavant el que ells creuen que ha 
de ser un projecte de ciutat. 
 
La proposta de Manresa 2022 també la veuen com una ocasió per fer un salt qualitatiu 
i quantitatiu pel que fa a l’entrada de la ciutat en circuits turístics internacionals i en la 
millora dels nacionals, però sense caure en l’error de que aquesta nova aposta 
necessària estalviï fixar-se en un objectiu que és prioritari, com és la salvació i la 
potenciació de la indústria al Pla de Bages. 
 
En aquest sentit, proposen que es repesqui el pla estratègic 2009-2020, encarregat a 
proposta de la patronal i sindicats i finançat pel Departament d’Indústria, per tal de fer-
ne una revisió, i que l’Ajuntament proposi que hi participin per la via del consens en un 
Pla Director Industrial del Pla de Bages, on s’haurien de convocar tots els ajuntaments 
concernits i on l’especialització en matèries i reciclatges -com definia el pla- puguin ser 
els eixos conductors del rellançament tecnològic i industrial del centre de la comarca 
del Bages. 
 
Diu que ERC està més a favor d’un sí crític que d’una abstenció escèptica pel que fa al 
Pla Director Manresa 2022, perquè pensen que és una oportunitat única per tal que 
tots els manresans es dotin d’un pla important en un àmbit concret de la projecció 
ciutadana. Però indica que no ha de ser l’únic projecte que es despengi d’altres 
projectes importants que ERC pensa que són bàsics per la ciutat. Per això, diu que 
votaran a favor. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, considera que 
Manresa no està en condicions de desaprofitar oportunitats i, per això, ha d’aprofitar 
totes les que se li presentin. 
 
Diu que Manresa no és la culpable que faci gairebé 500 anys que Ignasi de Loiola 
vingués a parar aquí. Reitera que Manresa ha d’aprofitar totes les potencialitats que té 
i, de fet, diu que això és el que fan totes les ciutats intel·ligents. No només ho fan 
ciutats com Jerusalem, Roma o Santiago, com és evident, sinó que també ho fan 
ciutats com Assís, Montserrat i totes les ciutats d’Espanya que tenen processons de 
Setmana Santa. Posa aquests exemples perquè això és el que es podria anomenar 
turisme religiós, però comenta que encara podria dir altres exemples de llocs 
geogràfics que han aprofitat que hi han hagut fets peculiars, fets històrics 
inversemblants o que tenen construccions modernes úniques. 
 
Manifesta que l’oportunitat d’atraure visitants a Manresa en un nombre superior als 
actuals passa per la figura històrica, i evidentment religiosa, d’Ignasi de Loiola. Diu que 
a prop hi ha Montserrat, que ja té el seu circuit i que segurament es podrà aprofitar, 
cosa que segurament els operadors turístics tindran en compte.  
 
No sap quina altra persona o situació rellevant podria fer servir Manresa per 
promocionar la ciutat, més enllà d’aquest. Diu que una societat laica és la que 
promociona la cultura sense fets diferencials i, justament, la laïcitat democràtica és la 
que preserva totes les manifestacions culturals que hi ha en la seva societat. Per tant, 
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diu que la laïcitat no significa ignorar o prescindir d’un fet religiós -perquè això seria 
prescindir de la pròpia cultura i de la pròpia història-, sinó que significa que no s’està 
governat pel fet religiós. 
 
Si bé la dimensió espiritual simbòlica de Sant Ignasi de Loiola està fora de dubte, diu 
que l’únic inconvenient que hi ha és que l’Ordre de Jesús mai ha apostat per la seva 
promoció –com sí que han fet altres ordres-. Amb tot, ningú discuteix la talla 
intel·lectual d’aquesta ordre ni la seva influència, tant en la societat de l’època com en 
la moderna. Diu que la Companyia destaca per la seva intel·lectualitat, la seva 
obertura de ment i per les seves propostes de solidaritat i pau a tot al món. 
 
Diu que el PSC pensa que aquest Pla Director és un pla puntual i, per tant, li donen la 
rellevància que té. Saben que no és el POUM, que no és la constitució de Manresa, ni 
l’única guia del futur de la ciutat. Saben que no és un pla estratègic, sinó el Pla 
Director del projecte Manresa 2022 i que el govern ha de seguir-lo per arribar a 
celebrar l’esdeveniment i demanar suport a les altres administracions. 
 
Diu que el PSC recolzarà el Pla Director, tot i que formulen la petició al govern 
municipal de que aquest sigui un pla dinàmic i que al llarg d’aquests 8 anys que falten 
es pugui anar enriquint amb noves iniciatives i idees. 
 
Assenyala que el seu grup sí que ha anat participant en totes les reunions a les quals 
se’ls ha convocat, que creu que han estat 4 en total. Per això, demanen que es 
continuï mantenint l’obertura a la participació de la ciutadania, entitats i grups 
municipals. Entenen que és una oportunitat per engrandir la ciutat en tots els aspectes, 
més enllà de que es centri en un fet religiós innegable, i que abarqui elements 
geogràfics, gastronòmics, d’oferta d’allotjament, etc. 
 
Per finalitzar, diu que el seu grup creu que es fa bé en aprofitar aquesta oportunitat 
històrica i per això donaran recolzament al Pla Director. Però insisteix en la petició de 
que el Pla sigui dinàmic, obert i que estigui en evolució constant per incrementar les 
iniciatives de qualsevol mena que es puguin incorporar. 
 
 
La senyora Sílvia Gratacós, regidora delegada de Pr omoció Econòmica, Comerç 
i Turisme, mostra el seu agraïment als grups que han manifestat que donaran suport 
al Pla Director Manresa 2022. 
 
A continuació, aclareix alguns plantejaments que s’han posat de manifest en les 
intervencions anteriors: 
 
Diu que l’equip de govern va considerar que s’havia de buscar un equip redactor 
extern perquè es va pensar que això enriquiria el Pla, que facilitaria que fos més 
participatiu i que s’aconseguiria un consens més ampli de la ciutat. Pensa que això 
s’ha notat en totes les sessions de participació. 
 
En quant a que algun grup municipal diu que no ha participat en algunes d’aquestes 
reunions, creu que les invitacions es van fer suficientment i que s’han fet prou reunions 
com perquè hi hagués participació. Diu que s’han fet reunions amb els grups 
municipals i també amb altres taules que s’han constituït. De fet, diu que en la Taula 
de Turisme hi són partícips tots els grups municipals i, per tant, pensa que hi ha hagut 
oportunitats suficients com per poder fer el seguiment del Pla. 
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Pel que fa al cost del Pla Director informa que ha estat de 20.000 €, tal i com ja havien 
fet públic. Diu que està subvencionat al cent per cent per la Diputació de Barcelona i 
va ser un pla extraordinari que aquest organisme va aprovar a finals del 2013. 
 
Comenta que és evident que en aquest projecte hi ha un pòsit religiós. Diu que a 
Manresa hi ha la Cova i que Sant Ignasi de Loiola va tenir el fet fundant aquí. 
Actualment s’està tenint cert flux de turisme religiós que no traspassa més enllà de la 
Cova ni mira cap a la ciutat. Amb aquest Pla es pretén que aquest turisme, i l’atractiu 
que pot tenir la Cova i el seu propi Pla Director que estan tirant endavant -que pensa 
que amb voluntat de fer-lo no només de caire religiós sinó més ampli-, pugui aportar 
beneficis a la ciutat. 
 
Assenyala que el Pla Director planteja actuacions en el centre històric, però diu que 
també hi ha una actuació molt important a la plaça Sant Domènec. Diu que aquesta 
intervenció porta associada un procés de participació i és per poder fer visitables les 
restes que queden del Claustre, però també dóna l’oportunitat de fer l’enllaç entre la 
ciutat més històrica i el seu eixample fora muralles. Dintre de les taules de participació 
es va dir que era important que pogués participar-hi tota la ciutat. Amb aquesta 
voluntat de participació, l’equip de govern vol que els ciutadans de Manresa es facin 
seu el projecte i el visquin amb il·lusió. 
 
Diu que el Pla s’articula per funcionar en els 8 anys que resten fins el 2022 mitjançant 
moltes taules de treball que ja s’estan constituint. Explica que ja se n’ha constituït una 
per als temes d’allotjament i restauració. Preocupa l’aspecte de l’allotjament, encara 
que diu que l’ocupació actual dels equipaments hotelers a Manresa és relativament 
baixa. Creuen, però, que en aquesta taula sorgiran noves fórmules que permetran que 
hi hagi una oferta que, segurament, algun tipus de visitant trobaria a faltar. 
 
Insisteix que el que es vol és tirar endavant el Pla amb la participació de tothom, així 
com recollir totes aquelles iniciatives articulades a través de les taules de treball, les 
quals es coordinaran mitjançant una Comissió de Coordinació en la que hi formaran 
part tècnics de l’Ajuntament assessorats per persones externes, i recolliran les 
iniciatives per dotar de contingut i de relat a Manresa 2022. 
 
En aquest sentit, explica que avui mateix, s’ha presentat el Cicle de Músiques 
Místiques. Diu que el cicle va sobre música contemplativa, la qual no va tant lligada al 
fet religiós, sinó que té una vessant més cultural que pot ser atractiva per a més 
població. 
 
Creu que el Pla té certa ambició però és possibilista, per això no s’han inclòs segons 
quins tipus d’inversions. Tal i com ha dit el senyor Irujo, aquest Pla no és el POUM. És 
un Pla amb el què es pretén el desenvolupament turístic i el desenvolupament de la 
ciutat perquè sigui atractiva per als visitants. A més a més, en paral·lel s’està 
desenvolupant un Pla de màrqueting per definir els productes de la ciutat que la faran 
més atractiva. Explica que s’està elaborant amb un ajut de la Diputació a través d’uns 
consultors externs. 
 
Remarca que tampoc obliden la comarca. Diu que aquest Pla el lidera la capital de 
Manresa, perquè volen i perquè Sant Ignasi és de Manresa, però diu que és evident 
que dintre de la comarca també trobaran sinèrgies que potser ara no hi són amb temes 
com l’allotjament, la natura, l’enoturisme, etc. 
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Sobre la pregunta del senyor Adam Majó amb relació a Servihabitat, diu que la 
regidoria d’Urbanisme està treballant amb ells perquè es pugui arribar a un compromís 
pel que fa als diners que hi havia reservats per fer el pavelló inclòs en el Pla de la 
Fàbrica Nova. La idea és que, en comptes d’això, es poguessin dedicar a l’entorn de la 
capella del Rapte i la baixada dels Drets. De fet, diu que no es mouen perquè estan 
dins del mateix àmbit. Estan treballant intensament i hi ha un principi d’acord que, tot i 
que és cert que encara no està signat, pensen que es troba en un punt suficient de 
maduresa com per poder-lo tenir en compte dins de la part de les aportacions 
privades. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, aclareix que no és 
voluntat del seu grup municipal quedar al marge, sinó que diu que se’ls ha deixat al 
marge.  
 
Comenta que fa molts mesos que se’ls va convocar a una primera reunió sobre el 
projecte Manresa 2022, en la qual es va fer un intercanvi d’impressions molt 
superficial. També van anar al Consell de Turisme, però diu que no es va parlar sobre 
aquest document. I diu que després d’això, no se’ls ha consultat en cap altra ocasió ni 
se’ls ha passat mai un esborrany del Pla perquè poguessin donar la seva opinió. 
 
Diu que l’equip de govern és qui decideix amb qui vol treballar i amb qui no, per això, si 
no compten amb la CUP per elaborar plans directors tampoc els poden demanar 
després coresponsabilitat.  
 
Un altre aclariment que fa és que la CUP, en cap moment, ha negat la transcendència 
religiosa de la commemoració de Manresa 2022. El que demanen és que no es posi 
tot l’accent en aquesta perspectiva sinó reforçar-ne d’altres, com s’ha fet en altres llocs 
amb molt èxit. Per exemple, explica que tot el turisme vinculat amb el món dels càtars 
també té un origen religiós, però ha triomfat a nivell de visitants perquè la gent hi va 
per qüestions culturals o d’excursionisme, elements turístics aquests que van molt més 
enllà del fet religiós, prescindint-ne en la immensa majoria dels casos. 
 
Un altre exemple és el Camí de Sant Jaume, que si bé té una vessant religiosa, la 
majoria que el fa no és per conviccions religioses ni espirituals. 
 
Diu que si el projecte s’encotilla en el tema religiós es perdrà molt públic, i és això el 
que han posat sobre la taula. 
 
Per últim, li diu al senyor Xavier Javaloyes que no proposen que es faci una nova 
estació aprofitant Manresa 2022, sinó que proposen que es millori una mica el servei 
de rodalies. Els sembla que era un objectiu que es podien plantejar i que no s’ha 
proposat, i li demana que no desdibuixi la seva opinió. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 4.3.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 2 
GMPxC) i 2 abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdev é acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
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5. ÀREA DE TERRITORI  
 
5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i  Mob ilitat 
 
5.1.1 Dictamen sobre aprovació definitiva,si escau,  del Projecte constructiu per 

a la connexió del sector del Guix de Manresa al sis tema de sanejament de 
Sant Fruitós de Bages. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat, 
de 30 de juny de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Fets:  
 
1. La Junta de Govern Local, en la sessió de 15 d’abril de 2014, va aprovar inicialment el  

“Projecte constructiu per a la connexió del Sector del Guix al Sistema de sanejament de 
Sant Fruitós de Bages,  amb un pressupost per a coneixement de l’administració de CENT 
TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE Euros amb CINQUANTA cèntims 
(139.844,50 €), IVA exclòs. L’esmentat acord va ser ratificat pel Ple municipal en sessió 
celebrada el dia 15 de maig de 2014. 

 
2. L’acord de l’aprovació inicial del projecte es va notificar individualment a les persones 

directament afectades que figuren a la relació de béns i drets a ocupar i, si s’escau, 
expropiar, de la Memòria del projecte, als efectes de presentació d’al·legacions. El termini 
de presentació d’al·legacions va finalitzar el dia 18 de juny de 2014.  Així mateix, el projecte 
ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia 20 de maig 
fins el dia 23 de juny de 2014, ambdós inclosos, previ anunci publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província del 19 de maig de 2014. Dins d’aquests terminis no s’ha formulat cap 
al·legació. 

 
 
Fonaments de Dret:  
 
1. L’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) , aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la  tramitació i aprovació dels projectes 
d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent :  

a. Acord d’aprovació inicial 
b. Informació pública i notificació indivudual, si s’escau. 
c. Aprovació definitiva.  

 
2. L’article 37.5 del ROAS disposa que el termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de 

sis mesos a comptar des de l’aprovació inicial. 
 
3. L’article 48.1.a), del Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), aprovat 

pel Decret 64/2014, de 13 de maig, disposa que no és exigible l’aprovació d’un Projecte 
d’actuació especifica (PAE), i, en conseqüència, no és necessària  l’aprovació definitiva del 
projecte per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme,  quan l’actuació consisteix en 
instal·lacions soterrades de connexió de les obres implantades legalment a les xarxes de 
subministrament de serveis.  

 
4. Les competències per acordar l’aprovació definitiva d’aquest projecte corresponen al Ple 

municipal, el mateix òrgan que va acordar l’aprovació inicial, de conformitat amb l’establert 
en l’article 38.1 del ROAS, en tractar-se d’una actuació que comporta l’expropiació forçosa 
de béns i drets, i en no contemplar l’acord  plenari de delegació de competències de 17 de 
novembre de 2011, la delegació a favor de la Junta de Govern Local dels projectes que 
comporten l’expropiació forçosa de béns i drets.  
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5. L’article 38.2 del ROAS  disposa que  l’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de 

publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i al butlletí informatiu local, si n’hi  ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la 
corporació. També s’ha de notificar individualment a les persones directament afectades, 
d’acord amb l’article 37.1.b) del ROAS. 

 
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor delegat 
d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 

ACORD : 
 

“1. APROVAR DEFINITIVAMENT  el projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte 
constructiu per a la connexió del Sector del Guix al Sistema de sanejament de Sant Fruitós de 
Bages, amb un pressupost per a coneixement de l’administració de CENT TRENTA-NOU MIL 
VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE Euros amb CINQUANTA cèntims (139.844,50 €), IVA 
exclòs.  
 
2. NOTIFICAR INDIVIDUALMENT  aquest acord d’aprovació inicial a les persones directament 
afectades que figuren a la relació  de béns i drets a ocupar i, si s’escau, expropiar, que figuren 
a la Memòria del Projecte. 
 
3. PUBLICAR  l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província,  al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la corporació.” 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me i Paisatge, informa que 
es tracta de l’aprovació definitiva d’un projecte constructiu que forma part del paquet 
de projectes que es deriven del PSARU, l’execució del qual va ser encomanada a 
Aigües de Manresa. 
 
Aquest projecte va ser aprovat inicialment i es va notificar individualment a les 
persones afectades en la relació de béns i drets a ocupar i/o a expropiar. Atès que no 
hi ha hagut cap al·legació presentada dins el termini que ha finalitzat el 18 de juny de 
2014, procedeix la seva aprovació definitiva. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 5.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 1 
GMPxC i 2 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tan t, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMP xC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
6.1 Regidoria delegada de Cultura 
 
6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de propos ar els dies 21 de febrer i 31 

d’agost com a festes locals de Manresa per a l’any 2015. 
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 25 de juny de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en data 9 de 
juny de 2014 (registre d’entrada núm. 34215), va sol·licitar a aquest Ajuntament que 
formuli proposta per a les dues festes locals a la ciutat de Manresa per a l’any 2015.  
 
El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de les jornades de 
treball, jornades especials i descans, disposa que l’acord de l’Ajuntament ha de ser 
adoptat pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, el regidor delegat de Cultura proposa al Ple de la Corporació,  l’adopció 
dels acords següents 
 

ACORDS 

 

PRIMER. Proposar com a  festes locals de Manresa per a l’any 2015 els dies 
següents: 

Dissabte, 21 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum    

Dilluns, 31 d’agost, Festa Major                                             

 

SEGON. Comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, la proposta de les dues festes locals de Manresa per a l’any 2015. 

 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, informa que el dictamen 
proposa l’aprovació de les dates del 21 de febrer, Festa de la Misteriosa Llum, i del 31 
d’agost, Festa Major, com a festes locals per al proper any 2015. 
Demana el vot favorable al dictamen.   
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 1 
GMPxC i 2 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tan t, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMP xC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reco neixement de crèdit 

extrajudicial per despeses relacionades amb el X Pr emi de Fotografia 
Memorial Modest Francisco. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Cultura, de 30 de juny de 
2014, que es transcriu a continuació: 
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“Vist que s’ha tramitat una despesa que ascendeix a la quantitat total de 2.198,73 
euros, referent als premis del X Premi de fotografia Memorial Modest Francisco. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports que 
acredita l’efectiva celebració dels premis, obviant el tràmit previ d’autorització i 
disposició de la despesa.   
 
Que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir al seu pagament amb càrrec al 
pressupost de l’any 2014. 
 
Consideracions legals 
 
El reconeixement extrajudicial de crèdits suposa la manifestació de l’existència d’un 
crèdit contra la hisenda local, del seu import i liquidesa. I, per tant, de la seva 
exigibilitat. 
 
L’article 15 de les bases d’execució del pressupost per a l’any 2013 determina que 
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan les fases 
d’autorització i compromís requereixin d’una fiscalització prèvia i  preceptiva segons 
les disposicions legals vigents i aquesta no s’hagi realitzat en el moment de reconèixer 
l’obligació.  

Que, malgrat aquest no sigui el procediment legalment establert es consideren 
adequades les actuacions administratives desenvolupades en tant que la celebració 
del premi es va anunciar per mitjans de comunicació i, per tant, les persones que hi 
varen concórrer ho feien sota un principi de confiança legítima. 
 
Per tot l’exposat, el Regidor de Cultura proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 

“Reconèixer, a l’emparament de la normativa abans esmentada, un crèdit extrajudicial 
a favor del proveïdor que es detalla a continuació, pel concepte que a continuació 
s’esmenta pel deute acreditat i informat pel responsable del Servei.” 

 

Premi Autor Obra Import brut  Import 
net  

Primer Premi 
Tema lliure xxx Catifa Turca 632,91 500,00 

Segon premi  
Tema lliure 

 
xxx Nina 506,33 400,00 

Tercer premi 
Tema lliure xxx Llac de 

Banyoles 300,00 300,00 

Premi especial 
Tema “El nen” xxx Jocs 759,49 600,00 

Import total    2198,73  
* Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades 
 
El senyor Joan Calmet, regidor delegat de Cultura, informa que quan es va fer la 
convocatòria del X Premi de fotografia, no es va fer la tramitació pressupostària per 
dotar adequadament la partida corresponent, per la qual cosa cal tramitar ara el 
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reconeixement de crèdit extrajudicial per dotar-la i fer efectius els premis, per un total 
de 2.198,73€. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.1.2 a votació, i 
el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 1 
GMPxC i 2 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tan t, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMP xC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
6.2 Regidoria delegada d’Ensenyament 
 
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la mod ificació de l’acord de 

cessió gratuïta de domini a favor de la Generalitat  de Catalunya d’una 
finca de propietat municipal, delimitada pels carre rs Puig i Cadafalch, 
Domènech i Montaner i Pablo Picasso. 

 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, de 
30 de juny de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió que tingué lloc el dia 16 d’abril de 2007 acordà 
cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini d’una finca inscrita 
al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 2.048, Llibre 677, Full 161, 
Finca 32.218 i que consta en l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament, com a bé patrimonial, amb el número 331.35. 
 
II. Posteriorment, en la sessió de 18 d’abril de 2013 el Ple va acordar modificar l’àmbit 
del terreny objecte de cessió, a proposta del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. 
 
III. En data 14 de gener de 2014 (NRE 1855/2014), el director dels Serveis Territorials 
de la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya va trametre un escrit mitjançant el qual sol·licità que l’acord de cessió fos 
modificat, en el sentit que la reversió pel transcurs del termini de 30 anys afectés 
únicament al terreny i no a les instal·lacions i construccions existents sobre la finca. 
 
IV. En compliment d’aquesta petició, en sessió de 18 de febrer de 2014 el Ple de la 
Corporació va adoptar el corresponent acord de modificació de la cessió, en els termes 
exactes sol·licitats pel Departament d’Ensenyament. 
 
V. Posteriorment, en data 19 de maig de 2014 (NRE 30388/2014), el mateix director 
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament ha tramès un escrit 
sol·licitant una nova modificació de l’acord de cessió de la finca. En aquesta ocasió, la 
sol·licitud de modificació fa referència a eliminar completament l’apartat 4 de l’acord, 
que diu el següent: 
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4. En tot cas, operarà la reversió del bé objecte de cessió a favor de l’Ajuntament de 
Manresa, transcorregut el termini de 30 anys a comptar des de la data d’inscripció en el 
Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
 

VI. El tècnic d’administració general de l’Oficina de Contractació, Compres, Gestió 
Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic, en data 30 de juny de 2014, on fa 
constar que la modificació puntual de l’acord de cessió dels terrenys de referència a 
favor de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció d’un centre escolar, s’ajusta 
a dret. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ve constituït pels articles 211 i 212 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb els articles 49 i 50 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Aquest articles preveuen que les entitats locals puguin cedir gratuïtament a altres 
administracions o entitats públiques béns immobles patrimonials per a fins que 
redundin en benefici dels habitants del terme municipal. 
 
2. Procediment. El procediment per a la cessió de béns patrimonials a altres 
administracions o entitats públiques ve regulat pels articles 49 i 50 del RPEL. 
Tanmateix, al tractar-se, en aquest cas, d’una simple modificació puntual, sense que 
aquesta suposi una alteració substancial de les seves característiques, no és 
necessari dur a terme la informació pública a què fa referència el punt 3 de l’article 49, 
atès que aquest tràmit ja es va efectuar en el moment de l’aprovació de la cessió inicial 
pel Ple de 16 d’abril de 2007. 
 
3. Òrgan competent i quòrum qualificat. L’òrgan competent per acordar la cessió 
gratuïta de la finca és el Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 214.1 el 
TRLMRLC i 41.1 del RPEL. 
 
L’adopció de l’acord requereix el quòrum de votació especial de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 114.3 lletra 
n) i 214.2 del TRLMRLC i 41.2 del RPEL. 
 
Per tot això, com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
MODIFICAR l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 16 d’abril de 2007, de 
cessió gratuïta de domini a favor de la Generalitat de Catalunya d’una finca de 
propietat municipal, delimitada pels carrers Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i 
Pablo Picasso, que queda redactat de la forma següent: 
 
“1. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca 
inscrita a l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament com a bé patrimonial amb el número 331.35, que respon a la descripció 
següent: 
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Descripció: Solar de forma sensiblement triangular de vèrtexs corbs, de 9.446,72 m2 de 
superfície, després d’una segregació de 326,41 m2, amb façanes d’uns 70 m al carrer 
Puig i Cadafalch, d’uns altres 70 al carrer Domènech i Montaner i d’uns 15 m al carrer 
Pablo Picasso. 
 
Limits: Nord, amb el carrer Puig i Cadafalch; Sud, amb el carrer Domènech i Montaner; 
Est, amb la confluència dels carrers Puig i Cadafalch i Domènech i Montaner; i Oest, 
part amb els tancats dels jardins privats de la zona residencial d’edificacions en filera 
(clau 1.4b), part amb el pas de connexió amb el carrer Pablo Picasso. 
 
Títol d’adquisició: Pertany a l’Ajuntament de Manresa en virtut d’escriptura pública de 
cessió gratuïta de data 9 de gener de 1987, davant del notari de Manresa, XXX, amb el 
núm. de protocol 13 del seu company, XXX.  

* Els noms s’han omès en aplicació a la Llei de Protecció de dades 
 

Inscripció registral: És inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al Volum 
2.048, Llibre 677, Foli 161, Finca 32.218. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Inscripció a l’Inventari: Forma part de l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i 
Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb el núm. de fitxa 331.35. 
 
Valoració: 4.251.024,00 euros 
 
Referència cadastral: 41 951 01 
 
Dades urbanístiques: Sòl urbà. Equipament Educatiu (clau E1), amb edificació per 
volumetria específica, amb una edificabilitat màxima d’1,50 m2s/m2t i una ocupació 
màxima del 50%. 
 
Valor de la finca: Quatre milions dos-cents cinquanta-un mil vint-i-quatre euros 
(4.251.024 €). 

 
2. La finca objecte de cessió es correspon amb la que es contempla en el plànol adjunt 
i s’ha de destinar a la construcció i posada en funcionament d’una nova escola. 
 
3. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o 
deixa de destinar-se a l’esmentada finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte 
de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament, en els termes 
que resulten de l’article 50 del RPEL. 
 
4. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord podrà ser 
portat a terme per la mateixa Generalitat de Catalunya o per un tercer, mitjançant 
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix equipament 
haurà d’efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya. 
 
5. El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra 
i el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, xarxa telefònica i 
conducció de gas –en cas de disposar-ne- i els vials que limiten amb el solar es 
trobaran pavimentats i tenen encintades les voreres.  
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6. Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques 
que puguin afectar l’immoble cedit i l’adopció de les mesures necessàries per 
aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o 
càrrega per a aquest i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta 
execució de les obres. 
 
7. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a enderrocar, a càrrec seu, qualsevol 
construcció existent sobre el solar objecte de cessió, amb caràcter previ a l’inici de 
construcció del centre escolar.” 
 
 
El senyor Antoni Llobet, regidor delegat d’Ensenyam ent, informa que tal com es 
va dir en la reunió de la Junta de Portaveus, el dictamen tracta d’esmenar un error 
material d’un dictamen que ja havia estat corregit en el seu moment. 
Demana disculpes per la doble correcció, així com el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 6.2.1 a votació, i 
el Ple l’aprova per 23 vots afirmatius (11 GMCiU, 3  GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP, 1 
GMPxC i 2 GMCUP) i 1 abstenció (1 GMPxC) i, per tan t, esdevé acord plenari amb 
el contingut que ha quedat reproduït. 
 
Es fa constar que el senyor Albert Pericas, del GMP xC, es trobava fora de la sala 
en el moment de la votació. 
 
 
7. PROPOSICIONS 
 
 
L’alcalde  proposa alterar l’ordre del dia de les proposicions i tractar la 7.5, atès que 
s’ha presentat una sol·licitud per a intervenir-hi per part del senyor Enric Massaneda, 
en representació i a petició de l’Associació de Veïns Vic-Remei. 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per ini ciar un procés participatiu 

per decidir els usos futurs com a equipament de l’e difici de propietat 
municipal conegut com a l’Anònima. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de juliol de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que l’edifici conegut com l’Anònima situat al barri de Vic-Remei ha passat 
recentment a titularitat municipal. 
 
Atès que l’esmentat edifici està qualificat com a Equipament per a la ciutat. 
 
Atès que aquest Ajuntament no ha decidit quin serà el futur ús concret de l’esmentat 
edifici. 
 
Atès que l’Associació de Veïns del barri de Vic–Remei ha manifestat el seu interès per 
participar en les decisions que afectin a aquest futur equipament així com a tota l’illa 
de cases que originalment formaven part del complex conegut com el Segre. 
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Proposem: 
 
1. Organitzar un mínim de dues visites obertes, convidant especialment les 
associacions i veïnat del barri Vic-Remei i Barri Antic a l'espai de l'Anònima. Cada una 
d'aquestes visites hauria de comptar amb una explicació prèvia i sobre plànol sobre la 
qualificació i propietat de cada un dels espais de la zona afectada. Una d'aquestes 
visites s'hauria de realitzar durant la Festa Major, i l'altra a inicis del curs polític vinent. 
 
2. Definir i temporalitzar, conjuntament amb una comissió veïnal creada expressament 
amb aquest objectiu, un procés participatiu vinculant sobre els possibles usos als quals 
dedicar els espais propietat de l'ajuntament i que tenen la qualificació d'equipaments. 
Aquest procés també podria aportar propostes sobre l'espai que no és propietat de 
l'Ajuntament però que en aquests moments no té un ús definit a curt termini.” 
 
 
El secretari presenta una esmena del GMCiU, de data 16 de juliol de 2014, a la 
proposició del GMCUP, de 14 de juliol de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“1. Supressió del primer apartat. 
 
2. Substitució del segon apartat per aquest: 
 
“Definir i temporalitzar, conjuntament amb una comissió creada expressament amb 
aquest objectiu, un procés participatiu sobre els possibles usos als quals dedicar els 
espais propietat de l’ajuntament i que tenen la qualificació d’equipaments.  

 
Aquest procés també podria aportar propostes sobre l’espai que no és propietat de 
l’Ajuntament i que en aquest moment no té un ús definit a curt termini. Dins el marc de 
treball d’aquesta comissió s’organitzaran visites per tal de conèixer els espais, 
garantint en tot moment la seguretat de les mateixes i procurant als visitants la màxima 
informació sobre les característiques del conjunt d’aquesta zona.” 
 
 
L’alcalde  cedeix la paraula al senyor Enric Massaneda, que compareix en el Ple per 
defensar la proposició 7.5 del Grup Municipal de la CUP, en representació de 
l’Associació de Veïns Vic–Remei. 
 
 
El senyor Enric Massaneda i Drets , en representació de l’Associació de Veïns Vic - 
Remei, inicia la intervenció agraint l’oportunitat que se li dóna a la ciutadania per poder 
participar en els plens municipals.  
 
Seguidament passa a llegir literalment la proposició presentada pel Grup Municipal de 
la CUP. 
 
Explica que les dues propostes es realitzen amb l’objectiu que l’Ajuntament es 
comprometi a iniciar un procés definit i acotat en el temps que permeti assegurar un 
aprofitament immediat de l’espai en benefici dels veïns i evitant situacions precedents 
al barri, com el projecte de rehabilitació de la Fàbrica nova i la Plaça del Remei, o 
l’adequació de l’espai de Casa Caritat. 
 
Diu que el bon estat de l’edifici de l’Anònima que fins fa poc desenvolupava al 100% 
les funcions d’oficines, és un actiu que la ciutat no es pot permetre el luxe de perdre.  
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Per això diu que caldria que l’Ajuntament iniciés, conjuntament amb la Comissió que 
s’ha creat amb aquest objectiu, el procés de definició d’usos futurs de l’edifici de 
l’Anònima i d’acord amb els punts 1 i 2 de la proposició.   
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP , agraeix la 
intervenció de l’Enric Massaneda i manifesta que la proposició ha estat elaborada 
bàsicament per l’Associació de Veïns. Afegeix que l’espai de l’Anònima és un espai 
massa gran, massa cèntric i fins ara molt ben cuidat com per deixar-ho perdre, i és 
necessari que els veïns i tota la ciutadania s’impliqui en el procés per definir els usos i 
saber què volem que sigui l’Anònima.   
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del GMCiU , diu que s’està parlant d’un edifici que 
només fa disset o divuit dies que tenen les claus, però creu que és bo que ja sigui un 
tema present en el Ple i que hi hagi aquesta celeritat i que més enllà del que pugui 
preocupar a l’equip de govern o als grups municipals, la ciutadania també manifesti la 
seva preocupació sobre el que es farà sobre l’edifici. 
Manifesta que el posicionament de l’equip de govern és favorable a crear la comissió 
per poder definir conjuntament els usos que ha de tenir aquest espai de la ciutat.  
 
Referent a l’esmena que ha presentat el seu Grup Municipal, manifesta que volen que 
la comissió pugui estar representada per la tipologia d’entitats, de persones, i fins i tot 
de territoris de la ciutat que puguin estar interessades en l’equipament, més enllà de la 
ubicació de l’edifici. 
 
Respecte a les actuacions i visites, que es proposen a l’apartat primer de la proposició, 
diu que això ja sigui fruit del treball de la comissió, en el sentit de veure la programació 
de les visites, amb quin format i quines explicacions es faran de forma immediata. 
 
Diu que és evident que si hi ha un procés participatiu sobre els usos d’un edifici, hi ha 
d’haver jornades per poder veure’l. Recorda el cas de Sant Domènec i del teatre 
Conservatori, on també es varen fer jornades de portes obertes i per això està clar que 
una de les actuacions de la comissió serà programar i organitzar les visites a aquest 
immoble. 
  
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC , diu que l’equip de 
govern hauria de fer un estudi pel tema de la seguretat de les persones. 
 
Creu que és important, tal i com ha dit el senyor Massaneda, la implicació de les 
persones, associacions de veïns i comerciants, ja que és un espai cèntric de la ciutat 
que necessita d’aquestes actuacions. 
 
Manifesta que s’ha de fer el que calgui per solucionar aquest tema sempre que no 
impliqui una gran despesa, ja que hi ha d’altres prioritats d’actuacions a la ciutat de 
Manresa, i en el moment que millori la situació econòmica es pugui portar a terme. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP , entenen que 
l’edifici de l’Anònima és un edifici important, cèntric i interessant pel volum 
d’aprofitament que donarà a la ciutadania i a les entitats de la ciutat. 
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El GMPP vol que l’ús que es faci de l’edifici de l’Anònima sigui el màxim de consensuat 
per les entitats, les associacions i de la comissió, per poder desenvolupar els usos de 
l’edifici i poder treballar i consolidar els treballs necessaris per a la seguretat. 
 
Diu que és un espai que s’ha guanyat per a la ciutat i que s’ha de consolidar 
prèviament perquè tots els ciutadans que vulguin puguin visitar-lo amb totes les 
garanties de seguretat.  
 
En relació a l’esmena que ha presentat Convergència i Unió, creuen que no desvirtua 
el sentit propi de la proposta ni del que reclamen els veïns, creu que és bo fer-ho però 
amb seguretat i que és positiu per tal d’obtenir un edifici perquè tothom en quedi 
satisfet. 
 
Diu que votaran positivament l’esmena de CiU ja que propiciarà que es pugui tirar 
endavant el projecte.  
  
 
La senyora Mireia Estefanell, del Grup Municipal d’ ERC, diu que donaran suport a 
l’esmena que planteja l’equip de govern a la proposició de la CUP i a instàncies de 
l’Associació de veïns.  
Agraeixen la iniciativa i la intervenció del senyor Massaneda. 
 
Diu que Esquerra Republicana de Catalunya té un projecte per a l’edifici de l’Anònima i 
diu que la seva aposta és la Casa de la Cultura Popular, presentada i aprovada pel Ple 
amb el suport de Convergència i Unió l’any 2007 i que seguia el model ja existent a 
d’altres ciutats mitjanes, com Vilafranca i Granollers. 
 
Manifesta que tot i que és una proposta que continua vigent caldria concretar-la i 
adaptar-la a les necessitats i possibilitats econòmiques actuals. 
 
Diu que Manresa té una riquesa d’entitats de cultura popular de gran dinamisme i de 
participació i que aquest equipament posaria en valor, en facilitaria el coneixement i la 
interacció i esdevindria un pol de dinamització tant pels usuaris com pels visitants. 
 
Com que creuen en el potencial de l’equipament i volen defensar el seu projecte 
participant i mullant-se en la definició dels usos, el GMERC donarà suport a l’esmena 
presentada per l’equip de govern ja que la proposició inicial, al seu parer, acota la 
participació a una comissió única i exclusivament veïnal.  
 
Demana resposta respecte alguns dubtes i pregunta si ja s’ha encarregat el pla d’usos 
que comptava amb el finançament de la Diputació i, si és així, sobre quins possibles 
usos s’ha demanat.  
A part de la definició d’usos, pregunta què preveuria l’elevat import consignat i, si no 
s’ha encarregat, demana quina és la proposta de l’equip de govern sobre l’espai. 
 
Diu que caldrà vetllar perquè el procés participatiu sigui àgil i no posi en perill el 
finançament emparaulat i, sigui com sigui, recolzen la proposició i hi donaran suport. 
 
 
La senyora Sònia Díaz, portaveu del Grup Municipal del PSC, manifesta que 
donaran suport a l’esmena de Convergència i Unió ja que, en primer lloc creuen en els 
processos de participació i en els espais de participació que hi ha d’haver a la ciutat. 
 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014 228 

En segon lloc, com que l’edifici està situat en un barri on la pròpia Associació de veïns 
és la que ho ha demanat, és bàsic que l’entitat pugui opinar, ja que és l’entitat i els 
seus residents els que coneixen l’entorn. 
 
I en tercer lloc creuen que és important que s’obri l’espai de participació a la ciutadania  
perquè l’edifici és molt gran i espaiós i té moltes opcions. 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula al senyor Enric Massaneda i Drets per al torn de rèplica. 
 
 
El senyor Enric Massaneda i Drets , diu que l’esmena presentada per l’equip de 
govern defuig la voluntat inicial d’assumir compromisos amb data i terminis concrets, 
cosa que sí que té la proposició inicial. 
 
Confien en la bona predisposició i esperen actuacions concretes per part de l’equip de 
govern, i que la seva aprovació serveixi per endegar un procés participatiu que tingui 
en compte les necessitats i la voluntat de la ciutadania.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP,  li diu al senyor 
Llobet que la paraula vinculant no surt al redactat de l’esmena, cosa que per a ells era 
important, sobretot pel tema de les visites.  
Diu que la proposició que han presentat s’adapta més a la voluntat del seu grup 
municipal i dels veïns, i que s’abstindran en la votació de l’esmena presentada per 
l’equip de govern. 
 
  
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU , diu que en relació a 
la intervenció d’Esquerra Republicana ha sortit la polèmica pública sobre el tema, però 
per coherència amb el que votaran avui no volen entrar en els usos concrets de l’edifici 
ja que es vol aprovar la creació d’una comissió per decidir els usos, sobretot perquè en 
un dels atesos de la proposició ja diu que l’ajuntament no ha de decidir quin serà el 
futur ús concret de l’edifici. 
  
Creu que la Comissió ha de treballar per tenir clar totes les garanties per poder 
plantejar cadascú qualsevol element que es vulgui posar sobre la taula. 
 
Diu que no s’ha encarregat cap pla d’usos i la manera més coherent i lògica de 
treballar és decidir primer quins usos volem donar a l’edifici. 
Respecte a la garantia de la seguretat i de la situació econòmica, són elements que 
s’han de posar sobre la taula. 
A partir de la constitució de la comissió s’haurà de veure el que fa referència a les 
visites obertes, i diu que s’han de posar d’acord amb el nucli de persones que puguin 
ser impulsores per visitar l’edifici.  
 
Manifesta que des de fa disset o divuit dies la responsabilitat de qualsevol activitat que 
es pugui organitzar expressament és de l’ajuntament i de l’equip de govern, i és lògic 
que es vulgui saber amb quines garanties treballaran respecte totes les actuacions i 
les visites que es vagin desenvolupant. 
 
Respecte a la paraula de vinculant, no creu que s’hagin de justificar en aquest sentit 
perquè és evident que la proposició no ha d’avançar en la resolució vinculant perquè 
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val la pena saber la formació de la comissió, quina participació tindrà, quin teixit 
associatiu de la ciutat s’hi implicarà, de quina manera la comissió proposarà que es 
prengui la decisió sobre el que cal fer, i un cop es tingui tot això elaborat l’equip de 
govern i cada grup municipal es podran posicionar.   
 
Creu que no s’han de justificar perquè durant el seu mandat s’han fet dos processos 
participatius que han acabat clarament amb la possibilitat que la ciutadania, en un cas, 
en una barriada concreta, i l’altra, en el conjunt de la ciutat, participés i on l’equip de 
govern es vinculava al resultat. I diu que es vincularan quan el procés sigui d’una 
àmplia participació perquè tots tinguin la seguretat que tant l’equip de govern, com els 
grups municipals, com els participants de la comissió, que realment hi ha hagut una 
transversalitat i amplitud d’opinions com perquè el que es decideixi sigui el que s’acabi 
portant a terme.  
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena 
presentada pel Grup Municipal de CiU, a la proposic ió 7.5, i el Ple l’aprova per 22 
vots afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP  i 2 GMPxC), i 2 
abstencions (2 GMCUP) i, per tant, esdevé acord ple nari amb el contingut 
següent:  
 
“Atès que l’edifici conegut com l’Anònima situat al barri de Vic-Remei ha passat 
recentment a titularitat municipal. 
 
Atès que l’esmentat edifici està qualificat com a Equipament per a la ciutat. 
 
Atès que aquest Ajuntament no ha decidit quin serà el futur ús concret de l’esmentat 
edifici. 
 
Atès que l’Associació de Veïns del barri de Vic–Remei ha manifestat el seu interès per 
participar en les decisions que afectin a aquest futur equipament així com a tota l’illa 
de cases que originalment formaven part del complex conegut com el Segre. 
 
Proposem: 
 
Definir i temporalitzar, conjuntament amb una comissió creada expressament amb 
aquest objectiu, un procés participatiu sobre els possibles usos als quals dedicar els 
espais propietat de l’ajuntament i que tenen la qualificació d’equipaments.  

 
Aquest procés també podria aportar propostes sobre l’espai que no és propietat de 
l’Ajuntament i que en aquest moment no té un ús definit a curt termini. Dins el marc de 
treball d’aquesta comissió s’organitzaran visites per tal de conèixer els espais, 
garantint en tot moment la seguretat de les mateixes i procurant als visitants la màxima 
informació sobre les característiques del conjunt d’aquesta zona.” 
 
 
7.1 Proposició del Grup Municipal del  PP referent al subministrament d’aigua 

de comptador a les llars de Manresa. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 10 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
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“Atès que l’empresa que subministra i factura el consum de l’aigua a les llars de la 
ciutat de Manresa és  l’ empresa Aigües de Manresa , SA, de titularitat municipal. 
Atès que hi ha el compromís verbal d’evitar el tall de subministrament d’aigua a les 
llars manresanes per manca de pagament. 
Atès que hem estat assabentats que s’han produït talls de subministrament d’aigua a 
diverses llars de la ciutat per manca de pagament. 
 
PROPOSEM: 
 
L’ Ajuntament de Manresa, com a accionista únic i amb majoria total de l’empresa       
Aigües de Manresa SA, emanarà l’ordre a la direcció de l’empresa que no es produeixi 
un sol tall de subministrament d’ aigua de comptador a la ciutat de Manresa.  
Que es coordini l’empresa Aigües de Manresa SA amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Manresa per fer el seguiment d’aquells casos de morositat i que siguin 
els Serveis Socials que es pronunciïn respecte la idoneïtat del tall. 
 
 
El secretari presenta una esmena de substitució, del Grups Municipals de CiU, PSC, 
ERC i PP, a la proposició del Grup Municipal del PP, de 16 de juliol de 2014, que es 
transcriu a continuació: 
 
“La duresa de la crisi econòmica que pateix la nostra societat està provocant un 
augment de la pobresa que priva les persones de poder accedir als recursos i serveis 
bàsics que han de garantir el seu desenvolupament i la seva protecció en front de 
l’exclusió social. 
 
Uns situació de precarietat que afecta d’una manera molt important l’habitatge i les 
essencials condicions d’habitabilitat, com ara els subministraments d’aigua. 
 
Davant d’aquesta realitat, els ajuntaments han de poder intervenir intentant pal·liar 
l’evident risc de vulnerabilitat i d’exclusió social. Això, en el Ple municipal del dia 19 de 
desembre de 2013 ja es va plantejar la necessitat que no hi hagin talls en el 
subministrament d’aigua.   
 
Es per això que els grups municipals signants proposen al Ple municipal l’adopció del 
següent: 
 
ACORD 
 

1. Requerir a la societat municipal Aigües de Manresa, SA la formalització d’un 
protocol regulador dels talls de subministrament d’aigua a la ciutat que 
condicioni la interrupció del servei a un informe social que protegeixi les 
persones en risc d’exclusió, de manera que es garanteixi que no es farà cap tall 
en el subministrament d’aigua de boca a cap habitatge de la ciutat sense la 
comunicació prèvia dels serveis socials de l’Ajuntament. 

 
2. A partir de l’aprovació i fins a la formalització del protocol, Aigües de Manresa 

actuarà seguint el que estableix l’ acord anterior.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, diu que l’objectiu 
d’aquesta proposició és que no es produeixi cap tall de comptadors de 
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subministrament d’aigua, per part de l’empresa municipal Aigües de Manresa, a cap 
llar de la ciutat de Manresa. 
Tal com es diu en la proposta que presenta el GMPP, hi havia l’acord verbal que no hi 
hauria talls en els comptador d’aigua, però fa uns dies s’han assabentat que sí que n’hi 
ha hagut, tal com ho han corroborat membres de l’equip de govern. 
 
El GMPP creu que la situació és prou precària com perquè a determinades llars i 
famílies de la ciutat de Manresa se’ls talli el subministrament d’aigua de comptador, i 
creu que calia fer les actuacions corresponents perquè no quedés només en un 
compromís verbal sinó que fos un acord de ple per tal que, Aigües de Manresa, com a 
empresa municipal, seguís aquestes directrius de l’Ajuntament de Manresa en aquest 
aspecte. 
 
La proposta és que no es produeixi cap més tall de subministrament i que des de 
Serveis Socials es pugui vehicular i prioritzar amb Aigües de Manresa, perquè hi 
poden haver moltes casuístiques diferents. 
 
Agraeix a l’equip de govern la col·laboració i l’entesa que hi ha hagut des del primer 
moment, ja que és un tema que calia posar-se d’acord per tal de donar un tomb a 
aquesta situació que s’ha produït en alguna llar de la ciutat. 
 
El GMPP ha acceptat parlar i negociar els termes d’una esmena que, a part dels 
atesos, podran estar més o menys d’acord, ja que parla dels problemes d’exclusió 
social, als quals no feien referència perquè entenien que ja sabien d’antuvi el problema 
pel qual es demanava que no es tallés el subministrament d’aigua. 
 
Malgrat això, als acords hi ha requerir la formalització d’un protocol entre Aigües de 
Manresa i Serveis Socials, que estableixi d’una manera reglamentada i que doni 
aixopluc legal i jurídic tant a l’empresa municipal, com a l’Ajuntament de Manresa, com 
als propis usuaris, per evitar que es fomenti l’arbitrarietat a l’hora de portar a terme un 
tall de subministrament o no. 
 
Diu que, tot i que hi hagi el requeriment d’aquest protocol, per molt ràpid que es vulgui 
actuar, hi ha l’estiu entremig, Aigües de Manresa i Serveis Socials s’han de reunir i 
parlar i poden passar uns cinc mesos. En aquest sentit el punt 2 de l’esmena dóna 
cobertura perquè el procediment d’actuació sense protocol garanteixi que no es farà 
cap tall en el subministrament d’aigua, sense la prèvia comunicació de Serveis Socials 
de l’Ajuntament. 
 
El GMPP ha signat l’esmena i demana a la resta de grups que hi donin suport. 
 
 
L’alcalde  dóna la paraula als grups signants de l’esmena i a continuació als grups que 
no s’hi han adherit. 
 
 
La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació, agraeix a la societat municipal Aigües de Manresa la seva col·laboració i 
la flexibilitat que ha tingut sempre que des de Serveis Socials s’ha fet una demanda o 
proposta en aquest sentit. 
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Diu que el problema és que a vegades no els ha arribat la informació de les persones 
que estaven en aquesta situació d’emergència, ja que ha vingut sempre pels propis 
usuaris quan estaven en un moment de dificultats molt importants. 
 
Sempre que des de Serveis Socials s’ha trucat, s’ha demanat, s’han fet ajornaments 
no de mesos sinó de fins a un any i s’ha arribat a contrarestar les necessitats de la 
família i s’ha pogut valorar si la situació era d’emergència i s’ha arribat als acords que 
han convingut, la predisposició d’Aigües de Manresa ha estat total. 
 
Quan l’equip de govern va llegir la proposició del GMPP va pensar que com que 
aquesta flexibilitat ja hi era, d’alguna manera ja s’anava avançant en aquest sentit, 
però s’ha cregut convenient que la moció serveixi per poder disposar d’una eina que, 
tant Aigües de Manresa, per una banda, com Serveis Socials, per una altra, permeti 
tenir-ho protocol·litzat i que no s’hagi d’esperar que l’usuari truqui sinó que el protocol 
ja alerti que hi ha una necessitat per poder actuar de forma preventiva, més que no 
pas de forma resolutiva. 
 
El GMCiU ha presentat aquesta esmena per poder generar aquest protocol que 
permetrà que, en base a l’informe de Serveis Socials, Aigües de Manresa no faci cap 
tall de subministrament.  
Demana el vot favorable a l’esmena. 
 
 
La senyora M. Jesús Pérez, del Grup Municipal del P SC, diu que: crisi econòmica, 
pobresa, exclusió social, precarietat, vulnerabilitat, són paraules que apareixen en 
aquesta esmena de substitució i que davant de situacions com aquesta els 
ajuntaments no poden mirar cap a una altra banda i més quan ja, en aquest cas, es va 
plantejar el problema en el ple de desembre de 2013. 
 
El GMPSC creu que és molt important aquest acord de formalitzar un protocol amb la 
societat municipal Aigües de Manresa, ja que cada vegada s’incrementen més les 
desigualtats. Per una banda tenim piscines, camps de golf o atraccions aquàtiques, 
mentre que altres persones no tenen aigua per a les primeres necessitats. Tots sabem 
que es necessiten més recursos per atendre les necessitats de les persones que viuen 
sota el llindar de la pobresa.  
Gestionar l’abundància i els èxits econòmics i socials és molt fàcil, però gestionar la 
pobresa i les desigualtats és molt més difícil, encara que cobra molt valor en aquest 
cas la política municipal per poder evitar que al dolor de la mateixa crisi se sumi 
l’ofensa de la injustícia que suposa el tall del subministrament d’aigua a les llars. Tant 
de bo es poguessin també solucionar altres talls de subministrament com la llum, el 
gas o altres. 
 
El GMPSC signa aquesta esmena de substitució perquè creu que és la nostra 
obligació oferir oportunitats de millora a tots els ciutadans i especialment als més 
necessitats, intentant solucionar els seus problemes. 
 
L’aigua no s’ha de tallar mai i més en una ciutat que, com Manresa, té l’aigua i la llum 
com a signes d’identitat. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, diu que el seu grup 
s’ha afegit a l’esmena de substitució junt amb els partits que hi donen suport perquè 
considera que no es pot tallar el subministrament d’aigua a aquelles persones que es 
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troben en situació de vulnerabilitat com a conseqüència dels efectes de la crisi 
econòmica. Entenen que el compromís ja hi era i que en el fons tots estan dient el 
mateix.  
 
El GMERC considera que és un bon avanç que quedi aprovat pel ple i que aparegui la 
figura d’un protocol -que sempre agilitza i determina de forma clara com s’ha d’actuar-, 
i que per part de Serveis Socials s’emeti un informe previ abans de fer cap tall de 
subministrament. 
L’aigua té un cost que s’ha de pagar entre tots els ciutadans, però no es pot negar 
aquest dret a aquelles famílies que es veuen en situació de dificultat. 

 
El GMERC entén que aquest és un pas positiu amb aquell compromís a què havien 
arribat i votarà a favor de l’esmena. 
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, manifesta la seva 
perplexitat davant d’aquesta moció i de l’esmena de substitució perquè el seu grup 
havia preguntat en aquest mateix ple i a les Juntes d’Aigües de Manresa, si es tallava 
l’aigua i s’havia assegurat que això no passava, i ara es troben que sí que passa, per 
tant, se senten mal informats. 
 
Diu que el que es debat en aquesta proposició és un tema d’emergència social, que no 
se circumscriu a l’aigua, ja que el tema de la pobresa energètica s’ha tractat alguna 
altra vegada i s’haurà de tractar més.  
Informa que s’ha creat a Manresa una Aliança contra la Pobresa Energètica, que està 
treballant en aquests casos i que segurament ben aviat els tindrem en el ple, que va 
més enllà d’aquesta moció que només parla de l’aigua, per parlar també de la llum, del 
gas i de tots els temes que afecten la pobresa energètica. 
 
Diu que si avui es parla d’aigua és bàsicament perquè s’està parlant d’una empresa 
municipal. Aquest és un dels motius que ha portat al GMCUP a defensar la 
importància dels serveis públics de titularitat municipal. 
Si Aigües de Manresa no fos una empresa pública no es tindria cap manera de 
pressionar-la ni de signar cap conveni o protocol per assegurar que ningú que tingui 
necessitat es pugui quedar sense aigua. Si hi hagués més serveis municipalitzats es 
podria incidir de la mateixa manera amb molts altres aspectes de la vida que 
facilitarien la superació d’aquestes dificultats associades a l’estafa econòmica que 
estem vivint. Per tant, contra la crisi, municipalització. 
 
També els sorprèn que qui presenta aquesta proposició sigui el Partit Popular, un partit 
que a tot arreu on ha governat ha apostat sempre per les privatitzacions dels serveis 
públics i estan segurs que si hagués governat aquí, ara l’empresa d’aigües estaria en 
mans privades i no s’estaria fent aquest debat, perquè com passa amb la llum i amb el 
gas, com a ajuntament no es pot fer-hi res, perquè encara que es tracti de concessions 
municipals, la força que es té, tractant-se d’una empresa municipal, no es tindria si es 
tractés d’una concessió. 
 
El GMCUP votarà a favor de l’esmena. Creu que s’ha de fer alguna cosa perquè 
l’emergència és extrema i no es pot permetre que això continuï i, de moment, en 
aquest tema que es pot incidir directament, la gent que tingui recursos ha de continuar 
pagant l’aigua, perquè no es pot oblidar que els serveis públics, no és que no siguin de 
ningú sinó que són de tothom, i és obligació de tots pagar per un servei que se’ns 
dóna com a ciutadans. 
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La senyora M. Mercè Rosich, regidora delegada de Se rveis Socials, Acollida i 
Cooperació, diu que, amb relació a la intervenció del senyor Masdeu, en els casos 
que han conegut no s’ha tallat l’aigua i que hi ha hagut algun cas que no ha arribat a 
coneixement de Serveis Socials i que s’ha pogut tallar l’aigua.  
El GMCiU, davant de la proposta del Grup municipal del PP, ha cregut que seria 
interessant que el Ple aprovés la formalització d’un protocol perquè tots sàpiguen 
clarament els passos que se segueixen en aquest sentit i per evitar que hi hagi casos 
que s’escapin perquè no arribin directament i que aquest protocol ajudarà a tenir-ne un 
millor control. 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP, intervé per 
al·lusions dient que el seu grup no ha presentat la proposta perquè Aigües de Manresa 
no fes costat als seus abonats, perquè els consta que sempre ha treballat el màxim 
possible per no haver de tallar els comptadors. 
 
Diu que malauradament hi ha hagut algun cas que s’ha escapat per la raó que sigui, 
que pot passar, i que s’ha arribat a tallar el subministrament, i la solució passa per 
tenir-ho regulat de forma que tothom se senti còmode a l’hora de treballar i no tingui 
problemes ni dificultats a l’hora de poder fer envit d’aquest problema.  
 
Pel que fa a les manifestacions que el senyor Masdeu ha fet respecte al que el Partit 
Popular estaria fent si governés a Manresa o si a la ciutat de Manresa tingués 
responsabilitat respecte a l’empresa Aigües de Manresa, li respon que és ciència-
ficció. Diu que al senyor Masdeu li encanta fer ciència-ficció i sobre aquesta construeix 
el seu discurs populista, demagògic i absurd, i així continua i que per molts anys pugui 
continuar fent-ho, però diu que és un fals i un hipòcrita perquè se sent tan astorat, tan 
sorprès i tan commogut d’aquesta proposta, perquè el senyor Masdeu es va 
assabentar el mateix dia, a la mateixa hora i al mateix lloc que ell mateix, i el que ha fet 
és sentir-se astorat, sentir-se enganyat i no informat, però no ha treballat per 
solucionar-ho.  
 
 
El senyor Jordi Masdeu, portaveu del Grup Municipal  de la CUP, diu que sobre el 
fet que sigui ciència-ficció o no, en tot cas serà ciència-ficció basada en l’evidència que 
a tot arreu on el Partit Popular ha governat ha privatitzat totes les empreses que ha 
pogut. Per tant, en algun punt de realitat es basen les seves elucubracions. No s’està 
imaginant el que farien sinó el que han fet a tot arreu on han governat, ja sigui des dels 
pobles fins al capdamunt del govern de l’Estat.  
La política privatitzadora del Partit Popular, repeteix, a tots els llocs on ha governat. 
I sobre el fet que hagi fet o no hagi fet li recorda que ell forma part d’una organització 
política, on treballen i decideixen les coses, no les decideix ell, com passa en altres 
grups municipals. 
 
En segon lloc diu que els ritmes del seu treball són els que són i diu que es va quedar 
astorat quan ho va saber i s’ha quedat astorat ara i que la gent que ve al ple té dret a 
saber el que ha passat, el que passa i el que passarà, i que explica el que creu que cal 
explicar perquè la gent estigui ben informada. 
 
Repeteix que sobre si fan o deixen de fer, ja es veurà en altres plens si fan o deixen de 
fer i si fan populisme només quan es tracta de parlar d’Aigües de Manresa i no fan 
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populisme quan es tracta de parlar d’elèctriques i de companyies de gas on hi ha 
segons qui als consells d’administració. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena de 
substitució a la proposició 7.1, que decau, i el Pl e l’aprova per unanimitat dels 24 
membres presents, i, per tant, esdevé acord plenari  amb el contingut que ha 
quedat reproduït. 
 
 
L’alcalde informa que la Junta de Portaveus va proposar debatre conjuntament les 
proposicions 7.2 i 7.4, ja que tenen la mateixa temàtica. 
 
 
7.2 Proposició del Grup Municipal del PP referent a  la idoneïtat de continuar 

sent associats de la Federació de Municipis de Cata lunya i de 
l’Associació de Municipis de Catalunya. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, de 10 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atesa la polèmica suscitada arran del cobrament mensual d’alguns membres de la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC),  provocant dimissions. 
 
Atès que l’Associació de Municipis de Catalunya (AMC), mesos enrere es va veure 
involucrada en uns afers que són judicialitzats en aquests moments, provocant també 
dimissions al si de l’AMC. 
 
Atesa  la priorització de les despeses d’aquest Ajuntament i de la gestió dels recursos 
econòmics. 
 
Atès que tenir dues entitats que treballen pels mateixos objectius no és gaire efectiu a 
efectes del món municipalista. 
 
PROPOSEM: 
 
Deixar en suspens el pagament de les quotes de l’any 2014 de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’ Associació de Municipis de Catalunya. 
 
Demanar a ambdues entitats que es plantegin la necessitat de dissoldre’s, i crear-ne 
una de nova i única en defensa del món municipalista.” 
 
 
El secretari presenta una esmena de substitució dels Grups Municipals de CiU, PSC i 
PP, de data 16 de juliol de 2014, a la proposició del GMPP, de 10 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Supressió dels dos primers paràgrafs dels atesos. 
 
Substituir el text dels acords pel següent: 
 
1.- Instar la FMC i l’ACM que treballin amb l’objectiu de constituir una única entitat 
municipalista. 
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2.- A partir de l’exercici 2015, i mentre l’acord anterior no sigui una realitat, 
l’Ajuntament de Manresa només abonarà la quota d’associat a una de les dues 
entitats. La decisió s’haurà de prendre per acord de Ple.” 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre l a Federació de Municipis 

de Catalunya. 
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de la CUP, de 14 de juliol de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el dijous 3 de juliol esclatava un nou escàndol vinculat a la política catalana. 
La jutgessa del cas Mercuri en una interlocutòria demanava informació sobre el 
sistema de remuneració de dietes del comitè executiu de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) entre els anys 2011 i 2012. La fiscalia de Barcelona demanarà, 
segons ha comunicat, que s’encausin els 44 batlles de la FMC. 
 
Atès que aquest escàndol ha estat tret a la llum per la Plataforma Sabadell Lliure de 
Corrupció, que ha estat admesa com a acusació popular en el cas Mercuri, i que està 
articulant la mobilització popular en contra la corrupció. 
 
Atès que, tot i que la FMC s’ha apressat en cessar el secretari general de 
l’organització, Sr. Adolfo Moreno, el cert és que l’ombra del dubte plana amb força 
sobre l’organització. 
 
Atès que tot plegat reforça la idea que la corrupció ha estat i és una praxis habitual 
entre la classe política catalana i també l’espanyola, deteriorant la imatge de les 
institucions democràtiques i no ajudant gens a la feble democràcia formal actual. 
 
Acordem:  
 
Primer. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els 
efectes, mentre no es resolgui judicialment el cas. 
 
Segon. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats 
com a quota per part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que 
s’han utilitzat per a fins il·lícits. 
 
Tercer. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.” 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP , diu que han 
presentat la proposició arran de les informacions públiques respecte a la Federació de 
Municipis de Catalunya i respecte al que ha passat a l’Associació de Municipis de 
Catalunya, dues entitats que treballen en benefici del món municipalista. 
És evident que aquestes situacions davant els ulls dels ciutadans no són gens 
agradables, però bàsicament pel que fa al nostre ajuntament pels actuals recursos 
limitats, no ens podem permetre estar amb aquestes dues entitats que treballen pels 
mateixos objectius.  
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El GMPP demana que es deixi en suspens el pagament de les quotes de l’any 2014 a 
les dues entitats, i que ambdues entitats es plantegin crear-ne una de sola.   
 
Diu que el primer punt de la proposició ha quedat coix perquè un cop presentada es 
van assabentar que ja estava pagada la quota corresponent l’any 2014 respecte a la 
Federació de Municipis de Catalunya i perquè en aquest mateix ple s’ha aprovat un 
expedient de modificació de crèdits per atendre diverses obligacions, entre les quals hi 
ha la quota de l’Associació de Municipis de Catalunya. 
 
Diu que l’objectiu no és només deixar en suspens o no pagar les quotes, creu que 
l’objectiu és fonamentar clarament que tant l’Associació de Municipis de Catalunya, 
com la Federació de Municipis de Catalunya treballen de manera heterogènia amb els 
municipis per intentar donar suport, ajudar i assessorar en aquells aspectes que ho 
necessitin, per això cal reconèixer la tasca que han dut a terme.  
 
El GMPP creu que és important que es constitueixin en una sola entitat per estalviar 
aportacions econòmiques que en aquests moments cal prioritzar, i per això el seu 
Grup municipal ha subscrit i ha donat suport a l’esmena que han presentat 
conjuntament amb els Grups municipals de CiU i PSC, instant a la FMC i a l’AMC que 
treballin amb l’objectiu de constituir una única entitat i perquè l’exercici corresponent al 
2015 es pagui una sola quota d’associats a una de les dues entitats. 
  
Respecte a la proposició 7.4 diu que el fet de demanar el retorn de part d’unes quotes 
pot provocar confusió pel que s’ha de retornar i pel que no s’ha de retornar i diu que 
votaran en contra de la proposició. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, manifesta que 
s’està parlant de dos temes bastant diferents però a la vegada vinculats. 
 
Diu que és una duplicitat i que no respon ni als interessos del món local, ni dels 
ajuntaments, ni de les ciutats i ni molt menys dels ciutadans i ciutadanes, creu que la 
duplicitat correspon única i exclusivament als interessos del partits polítics que en el 
seu moment van decidir fer dues entitats. 
 
Diu que la duplicitat resta força al municipalisme, fa un flac favor a qui tècnicament 
pretén servir i surt car a tothom, per això l’any 2012 el seu grup municipal va presentar 
una moció instant a sortir-ne de les entitats com una manera de donar un cop d’alerta, 
per dir que la situació era insostenible, absurda i contrària als interessos col·lectius i al 
sentit comú, i per tant calia marxar fins que la situació es regularitzés, tenint com a 
resposta de l’equip de govern que demanarien la constitució d’una única entitat 
municipalista. Com que això no s’ha aconseguit potser és l’hora de prendre mesures 
més dràstiques com marxar de les dues entitats, com a mínim fins que no es posin 
d’acord entre elles. 
 
Respecte a la retribució dels polítics el GMCUP no està en contra que les persones 
que es dediquen a la política institucional rebin una retribució, però aquesta ha de ser 
transparent, s’ha d’explicar per què es cobra, ha d’implicar una coresponsabilitat, i ha 
de ser proporcional amb la feina que es fa. Per això creuen que des de la Federació de 
Municipis s’han incomplert aquestes tres premisses, era poc transparent, ha fallat la 
proporcionalitat i la coresponsabilitat, una situació anòmala, criticable i és just i legítim 
que hagi sortit a la premsa. 
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Diu que tant criticable és la retribució que cobrava l’alcalde de Sabadell com la de 
l’exalcalde de Manresa, tot i que eren quantitats petites però sense transparència, 
proporcionalitat i coresponsabilitat. 
 
Entenen que la concepció dels organismes al servei dels partits i de les persones que 
estan als partits i no al servei de la ciutadania, són les que han possibilitat que després 
s’actuï de forma opaca, poc transparent i pel que sembla de forma il·legal. 
 
Aprofita per fer un parèntesi per dir que ja seria hora que en aquest ajuntament es 
comencés a aplicar algun d’aquests paràmetres, i si els regidors i regidores cobren 
unes retribucions per assistir a reunions; ja siguin comissions informatives, empreses 
municipals o plens municipals, cobrin en funció de l’assistència. 
 
Manifesta que no són dos temes separats i que estan relacionats, és a dir, sense una 
cosa l’altra no passaria i per tant creu que la moció que han presentat, que relaciona 
les dues qüestions, és la que hauria de prosperar. 
Tot i així, com que la seva proposició és contradictòria amb l’esmena presentada, 
entenen que si aquesta s’aprova la seva s’hauria de retirar, ja que no tindria sentit que 
s’aprovessin les dues ja que són contradictòries. 
 
Acaba la intervenció dient que el seu grup no votarà a favor de l’esmena i com que 
probablement s’aprovarà, com a conseqüència retirarien la seva moció per no caure 
en un absurd. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del GMCiU , diu que l’equip de govern ha volgut 
presentar l’esmena a la proposició 7.2 parlant estrictament de la participació de 
l’Ajuntament a les entitats municipalistes i que es parli estrictament d’aquest tema, en 
el sentit que efectivament és una despesa que segur que és innecessària, que segur 
que les funcions, les finalitats i els objectius de les dues entitats són els mateixos, i per 
tant el que no té sentit és continuar tenint-ne dues a nivell de país i que el nostre 
municipi pertanyi a les dues. 
 
Manifesta que és veritat tal i com ha dit el regidor Majó, que es va fer el requeriment i 
per això l’esmena proposa, a més del requeriment, prendre una mesura concreta, que 
l’exercici de l’any 2015 si s’aprova l’esmena, l’Ajuntament només formarà part d’una de 
les entitats municipalistes, un cop s’aprovi pel Ple.  
 
El GMCiU volia que l’esmena parlés estrictament d’aquesta qüestió, perquè hi poden 
haver d’altres propostes i alternatives, i per això creu que val la pena deixar clar que 
són dos elements diferents. 
 
Al Grup municipal de Convergència i Unió, els afecta quan la gent critica la política i els 
polítics, però el que segur que els molesta molt més que la crítica que pugui fer la 
ciutadania, és que surtin persones que es dediquin a embutxacar-se diners, busquin 
enriquir-se i facin actes de corrupció, ja que és evident que són actes reprovables que 
no tenen res a veure amb el que hauria de ser i amb el que per sort és de la immensa 
majoria de les persones que es dediquen a defensar els interessos públics a nivell 
local. 
 
Creu que s’ha d’anar alerta a voler posar-ho tot al mateix sac, tot i que segurament és 
més popular i més d‘aplaudiment immediat, però segurament és molt més injust. 
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Fent referència al que ha dit el senyor Majó sobre les retribucions, diu que 
pràcticament tothom les cobra, i li diu que quan parlava d’uns paràmetres, aquests 
poden ser objectivables i poden ser excessius o no. Es pregunta que si quan un parla 
de la seva retribució ja té la resposta segura i objectivable que la seva no és excessiva 
i pot plantejar l’excessivitat o no de la dels altres. Creu que seria important que 
aquests elements els plantegin amb el màxim de serenitat ja que tots i totes estan 
afectats. 
Referent al que ha dit sobre que l’ajuntament es posi les piles, li diu que això ha d’anar 
per tothom i per tots els grups municipals. Diu que no hi ha hagut mai cap proposició 
sobre aquest tema que afecti a l’Ajuntament de Manresa. 
 
Creu que l’exemple, més que demanar-lo, s’hauria d’exercir, per part de qui sigui, de 
qui el plantegi, i posar-s’hi de veritat, més enllà de voler posar al sac massa sovint el 
que són coses absolutament diferents.   
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, diu que el seu 
Grup municipal ha subscrit l’esmena perquè estan d’acord que les dues entitats 
municipalistes de Catalunya han de convergir en una sola entitat que defensi els 
interessos del món municipal. 
 
Explica que la duplicitat de les entitats existents té una explicació històrica, i el molesta 
que es faci la immediatesa del debat, ja que hi ha factors que no es tenen en compte. 
Efectivament, diu que hi ha hagut dues entitats municipalistes a Catalunya, donat que 
estem en un món plural i, per tant, les dues entitats han tingut orientacions diferents a 
l’hora d’interpretar com es defensaven els interessos municipals, de la mateixa manera 
que hi ha dos sindicats majoritaris que defensen els interessos dels treballadors i ningú 
posa en dubte la pluralitat. 
 
Diu que potser ara ha arribat el moment que les dues entitats convergeixin en una de 
sola, però no creu que hagi estat ni un crim, ni un delicte, ni una malversació, ni una 
cosa desgavellada pel fet que hagin existit aquestes dues entitats. 
 
Li fa por quan sent discursos d’uniformitat, quan després s’omplen la boca de pluralitat 
i diversitat, però tot i així sí que creu que ha arribat el moment d’unir-se, tot i que ja li 
consta que s’està treballant perquè l’any 2015 això sigui una realitat.  
 
Diu que tampoc els sembla bé deixar de pagar quotes ja que pertanyem a les dues 
entitats, perquè hi ha hagut sensibilitats distintes i perquè tant l’ajuntament com tots els 
grups que sempre han votat majoritàriament la doble vinculació, i recorda que ara 
l’ajuntament pertany a una tercera. 
 
Respecte a les retribucions dels polítics, diu que qualsevol polític sensat i honest, i ell 
es considera que ho és, desitja que s’aclareixi el tema i quan arribi aquest dia creu que 
les demagògies i els populismes s’acabaran. 
 
Li diu al senyor Majó que personalment no sap què ha passat a la FMC i demana a la 
justícia que actuï i es depurin les responsabilitats. Ha trobat molt lleig la referència a 
l’exalcalde de Manresa i li diu que parli amb ell i li explicarà com se sent per la situació. 
 
Referent a la retribució dels polítics, diu que aquesta s’ha de basar en criteris 
objectius, és a dir, com es valora l’acreditació d’un càrrec polític municipal. Diu que 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014 240 

avui estaran tres hores al ple, però ell porta des de les quatre de la tarda al seu 
despatx, res comparable amb la dedicació del ple dels pressupostos. 
 
Es pregunta com es pot valorar la dedicació d’un polític, si ha de ser per l’assistència 
exacta o fins i tot arribar a la misèria de deixar l’empremta dactilar quan entrin i quan 
surtin.  Personalment diu que per preparar el Ple dels pressupostos, per assabentar-se 
dels assumptes municipals, per preparar les juntes, les comissions, per reunions 
internes del Grup municipal, per assistir a qualsevol convocatòria dels consells 
municipals, plans directors hi dedica moltes hores i es demana quines dietes s’estan 
demanant o tramitant. 
 
Posa l’exemple del model de transparència que es fa a Alemanya, i diu que un diputat 
cobra 8.322 euros al mes, amb dret a 3.000 euros en dietes, oficina parlamentària 
individual amb secretària i dietes pels desplaçaments de l’estat federal a la capital. 
 
Diu que personalment està desitjant que hi hagi un debat perquè s’aclareixi l’estatus 
dels polítics i la dedicació real i objectiva. Creu que la polèmica és perquè s’ha utilitzat 
com a una arma entre els partits polítics i s’ha d’actuar, decidir i defensar davant la 
ciutadania la dignitat d’una dedicació i lluitar contra qualsevol forma d’irregularitat o de 
corrupció i a partir d’aquí, com a contrapartida, dignificar el món de la política i la seva 
dedicació i les compensacions econòmiques si s’han de tenir, amb amplitud de mides 
ja que a vegades hi ha discursos que provoquen la necessitat de defensar-se de no se 
sap quin delicte s’ha comès per part dels regidors que hi ha a la sala, quan el fet és 
que es dediquen a l’ajuntament des del càrrec electe amb unes retribucions públiques. 
 
Demana per què tot aquest soroll, i creu que les coses s’han d’explicar tal i com són.   
 
Acaba la intervenció dient que votaran a favor de l’esmena, i estaran presents quan 
algun dia es decideixi aclarir l’estatus dels càrrecs polítics electes de l’ajuntament, 
demana que es facin propostes i poder aclarir el tema de les retribucions. 
 
Creu que l’Ajuntament de Manresa referent a aquest tema ha estat i és un exemple, 
tant per la dedicació com per les retribucions. 
    
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC , diu que esperen 
que l’any 2015 acabi essent una sola Federació o una única Associació, tot i que no 
vegin gaire clar les seves funcions i per això s’abstindran en la votació de l’esmena 
presentada conjuntament entre CiU, PSC i PP, i sobretot després de sortir a la llum les 
últimes notícies i la falta de transparència de cara al ciutadans i no ho diu perquè 
estiguin en contra que els alcaldes cobrin unes dietes. 
 
Creu que la societat està molt sensible pel que fa als polítics i qualsevol notícia es pot 
distorsionar. Els polítics són els que es troben a l’ull de l’huracà i són els que surten 
implicats siguin o no siguin culpables. 
 
 
El senyor Pere Culell, president del Grup Municipal  d’ERC, li diu al regidor Majó 
que es troben a l’Ajuntament com a membres de l’oposició cobrant unes 
indemnitzacions perquè tenen el vistiplau tant dels serveis jurídics com del secretari. 
 
Sap que des de fa temps es parla d’aquest tema i segurament abans d’acabar l’any ho 
proposaran al ple per tal de millorar-lo. 
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Li diu al regidor Majó que si hagués estat a la Federació de Municipis i li haguessin dit 
que tenia el dret a cobrar dietes de gasolina i pàrquing, amb el vistiplau dels seus 
serveis jurídics, és possible que també hagués sortit a la llista de la fiscalia dels 
quaranta-quatre alcaldes. 
 
És cert que les coses es podrien haver fet millor i on els serveis jurídics són els que 
han de donar confiança a les persones que treballen en aquestes entitats.     
 
Creu que el tema és més complex que o blanc o negre i el 99% de les persones 
només han llegit el titular de la notícia, tot i que sí que hi ha hagut casos de cobrament 
de dietes irregulars. 
 
Esquerra Republicana, a l’executiva nacional del 7 de juliol, va decidir abandonar els 
càrrecs de govern i va sol·licitar una reunió immediata de l’Assemblea general de la 
Federació de Municipis i treballar per constituir una única Associació, que de fet és el 
que va demanar la CUP a la moció de 13 d’abril de 2012, on instava a unir-se en una 
sola entitat, i en cas de no iniciar aquest procés de fusió, l’Ajuntament es donaria de 
baixa de totes dues entitats a partir del 31 de desembre del 2012 on Convergència va 
proposar treure aquesta última part. 
Diu que és cert que hi ha interessos legítims o il·legítims perquè hi hagi dues entitats 
municipalistes, ja que si no hi haguessin interessos més enllà del servei, s’hauria fet 
d’una altra forma.  
 
Esquerra Republicana va proposar a la Junta de Portaveus retirar les mocions del 
Grup municipal de la CUP, la del Grup municipal del PP i l’esmena de Convergència, 
perquè si ja s’ha obert un procés i s’ha posat en evidència, ja s’està treballant per 
dirimir responsabilitats i resoldre la qüestió, ara prendre opinió sobre si marxem d’una 
entitat o de les dues, o si paguem o deixem de pagar, pregunta en base a quins criteris 
es pot fer si ja hi ha gent treballant o des de l’ajuntament ja es va instar que abans de 
les eleccions municipals del 2015 hi hagi una única entitat municipalista a Catalunya 
sotmesa a control públic i amb total transparència en la seva gestió. 
 
El GMERC insta a retirar aquestes esmenes i mocions, ja que es prendrà una decisió 
que personalment  no acaba d’entendre, diu que el seu grup votarà no a tot, ja que ja 
hi ha gent que està treballant per crear una sola entitat abans de les properes 
eleccions municipals.   
 
El GMERC creu que les mocions i l’esmena que s’han presentat poden provocar un 
efecte contraproduent del present i futur del municipalisme de la nació, a aquesta 
institució i a altres institucions locals. Tornen a instar, tal i com van dir a la Junta de 
Portaveus, que es retirin . 
 
 
El senyor Xavier Javaloyes, president del Grup Muni cipal del PP , li diu al senyor 
Culell que ell hi va assistir a la Junta de Portaveus i en cap moment va sentir cap 
manifestació que es retiressin les dues propostes. Diu que ja està bé que instin a fer-
ho ara, però no que digui que ja ho va dir a la Junta de Portaveus. 
 
Diu que l’ajuntament no està en contra de cap entitat del món municipalista, només 
que hi ha dues entitats municipalistes i demanen que es converteixi en una sola entitat, 
i si de cara al 2015 no ho han fet, com que en definitiva són dues entitats formades per 
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colors polítics, agradi o no, serà el ple d’aquest ajuntament el que decideixi amb quina 
de les dues vol estar, com havia estat fins l’any 1995. 
 
Creu que no té sentit i no s’entén que es gastin al voltant dels trenta mil euros, quan hi 
ha entitats de la ciutat que potser ni cobraran el 2014. 
 
 
El senyor Adam Majó, president del Grup Municipal d e la CUP, manifesta que 
voldria aclarir la posició del seu grup. Confessa que a part de les dietes per  
l’assistència al Ple, cobra 40 euros de dietes per assistir a dues reunions anuals del 
Consorci de residus, diu que és una retribució transparent ja que surt als pressupostos 
del Consorci, està proporcionada i té lògica la retribució per la ubicació i les hores de 
les reunions i si no es va a la reunió no es cobra.  
 
El GMCUP demana transparència, proporcionalitat i coresponsabilitat, i diu que no fan 
ni demagògia ni populisme contra els polítics, simplement parlen d’un tema que parla 
la gent i per tant també poden parlar els polítics, amb criteris raonables i fàcils 
d’entendre i que en cap moment tiren merda cap a d’altres polítics sinó que 
simplement intenten trobar una solució a una polèmica que existeix a la societat.  
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU , respecte a la 
intervenció del senyor Majó diu que sobretot es troba lògica una situació quan afecta 
directament a un mateix, potser és normal i humà que passi, i creu que s’hauria de 
plantejar com funciona aquests tema a l’ajuntament. 
 
Sobre la intervenció del senyor Culell diu que ha quedat estupefacte i descol·locat 
perquè proposa en el Ple una retirada de proposicions que no havien proposat retirar-
les abans. 
Diu que qui ha presentat les proposicions han estat el GMCUP i el GMPP, i si el Partit 
Popular manté la seva proposició, Convergència mantindrà l’esmena. 
 
El sorprèn que el senyor Culell digui que no queda clar el que es vota perquè ho ha 
intentat explicar i repeteix: Si s’aprova l’esmena que s’ha presentat queden dos 
simples atesos que parlen de la priorització de les despeses de l’Ajuntament, del fet de 
no haver de tenir dues entitats municipalistes –no parla de res de tots aquests casos, 
com ha explicat abans- i la proposta queda clara: Instar les dues entitats que es 
converteixin en una i si no, a partir del 2015, el Ple decidirà que només formarà part 
d’una. 
 
Respecte al que ha dit sobre que li consta que a nivell nacional ja s’està parlant del 
tema, voldria dir que s’està invalidant que aquest Ple es posicioni davant de tants 
temes que afecten a nivell nacional però que consideren legítim parlar-ne i sobretot si 
afecten directament a recursos i al pressupost d’aquest ajuntament.  
 
  
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, diu que els 
arguments ja estan debatuts i es reitera dient que s’han exposat els mateixos criteris. 
Diu al senyor Majó que té l’habilitat dialèctica de posar en boca dels altres el que no es 
diu i manifesta que ell personalment mai s’ha negat a parlar sobre el tema, no s’ha 
absentat de la sala ni ha intentat esquivar el debat. 
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Pregunta que si, a part de la sessió plenària en la qual es varen debatre les 
indemnitzacions i retribucions que cobren els regidors de l’ajuntament, s’ha tornat a 
parlar d’aquest tema, ja que no entén per què li diu que no en vol parlar d’aquesta 
qüestió. 
 
Vol que s’aclareixi d’una vegada per totes l’estatus, amb la dignitat que tots es 
mereixen, buscant els criteris objectius i aquests no es trobaran mai, perquè no es 
podrà aplicar un criteri per hores o  per dedicació general. 
 
Recorda al senyor Majó que tots els regidors estan sotmesos al mateix règim retributiu 
i li diu que no intenti alçar la veu amb arguments incerts perquè l’Ajuntament de 
Manresa sobre aquest assumpte sempre ha actuat amb plena legalitat, transparència, 
proporcionalitat i responsabilitat, i convida a qualsevol persona a comprovar-ho, i ho 
diu perquè a l’hora de dir les coses l’únic que fa és estendre un dubte totalment 
injustificat, cosa que l’indigna. 
 
Diu que és hora de regularitzar l’estatus dels regidors de l’Ajuntament de Manresa, al 
marge d’altres institucions o d’altres polítics.  
 
 
En no haver-hi cap més intervenció, l’alcalde sotme t a votació l’esmena conjunta 
presentada pels Grup Municipals de CiU, PSC i PP, a  la proposició 7.2, que 
decau, i el Ple l’aprova per 17 vots afirmatius (11  GMCiU, 3 GMPSC i 3 GMPP), 3 
vots negatius (3 GMERC) i 4 abstencions (2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, 
esdevé acord plenari amb el contingut següent:  
 
“Atesa  la priorització de les despeses d’aquest Ajuntament i de la gestió dels recursos 
econòmics. 
 
Atès que tenir dues entitats que treballen pels mateixos objectius no és gaire efectiu a 
efectes del món municipalista. 
 
PROPOSEM: 
 
1.- Instar la FMC i l’ACM que treballin amb l’objectiu de constituir una única entitat 
municipalista. 
 
2.- A partir de l’exercici 2015, i mentre l’acord anterior no sigui una realitat, 
l’Ajuntament de Manresa només abonarà la quota d’associat a una de les dues 
entitats. La decisió s’haurà de prendre per acord de Ple.” 
 
 
L’alcalde  informa que la proposició 7.4, debatuda conjuntament amb la 7.2, ha quedat 
retirada. 
 
 
Així mateix, l’alcalde  informa que des dels Serveis tècnics de l’Ajuntament s’està 
estudiant per trobar conjuntament una fórmula, per poder-la debatre, en relació a les 
retribucions dels càrrecs electes i que, de cara al pressupost del 2015, s’intentarà tenir, 
amb el consens de tots els grups municipals, però abans s’ha de presentar una 
fórmula que amb les noves directrius establertes sigui assumible i es pugui debatre 
sobre una base coherent i ferma.  
 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014 244 

 
7.3 Proposició del Grup Municipal del PP sobre la r ealització d’actuacions 

urbanístiques per facilitar l’apropament de vehicle s pesants a la Clínica 
Sant Josep. 

 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal del PP, d’11 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“La ubicació de la Clínica Sant Josep (carrer Caputxins, Carrer Barceloneta, Carrer 
Purgatori) i la seva distribució de parcel·la, dificulten l’accés de vehicles de bombers en 
cas d’emergència, en especial a l’aparcament principal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa, per mitjà de resolució d’alcaldia de data 5 de juliol 
de 2006, va aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i 
drets necessaris per a l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació urbana 
al carrer Purgatori s/n i al carrer Barceloneta núms. 5, 7, 9 i s/n de Manresa, com a 
Sistemes. Infraestructures de Comunicació. Viari (clau A.1), als efectes de llur 
adquisició per expropiació forçosa. 
 
Atès les greus conseqüències que es donarien davant l’impossibilitat d’una actuació 
ràpida dels ajuts exteriors en cas d’emergència per la dificultat de l’accés pels carrers 
Barceloneta i Purgatori. 
 
PROPOSEM: 

 
• L’execució del conveni expropiatori de mutu acord signat l’any 2006 entre 

l’Ajuntament de Manresa i Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació 
Privada. 
 

• L’execució prevista de les previsions del Pla general d’ordenació urbana al 
carrer Purgatori s/n i al carrer Barceloneta núms 5, 7, 9 i s/n de Manresa. 
 

• Les actuacions urbanístiques necessàries per facilitar l’apropament de vehicles 
pesants de bombers a les façanes interiors de la Clínica Sant Josep.” 

 
 
El secretari presenta l’esmena del Grup Municipal del PP a la proposició 7.3 
presentada per aquest mateix Grup, de 16 de juliol de 2014, que es transcriu a 
continuació: 
 
“La ubicació de la Clínica Sant Josep (carrer Caputxins, Carrer Barceloneta, Carrer 
Purgatori) i la seva distribució de parcel·la, dificulten l’accés de vehicles de bombers en 
cas d’emergència, en especial a l’aparcament principal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Manresa, per mitjà de resolució d’alcaldia de data 5 de juliol 
de 2006, va aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels béns i 
drets necessaris per a l’execució de les previsions del Pla general d’ordenació urbana 
al carrer Purgatori s/n i al carrer Barceloneta núms. 5, 7, 9 i s/n de Manresa, com a 
Sistemes. Infraestructures de Comunicació. Viari (clau A.1), als efectes de llur 
adquisició per expropiació forçosa.  
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Atès que la resolució esmentada va sorgir a proposta al ple del mes de juliol del 2003 
d’aquest grup municipal a efectes de l’elaboració del projecte d’urbanització del c/ 
Barceloneta. 
 
Atès les greus conseqüències que es donarien davant la impossibilitat d’una actuació 
ràpida dels ajuts exteriors en cas d’emergència per la dificultat de l’accés pels carrers 
Barceloneta i Purgatori. 
 
Atès les dificultats d’eliminació de residus que tenen tant els veïns del passatge de la 
Cova i la pròpia Clínica Sant Josep. 
  
PROPOSEM: 
 

• L’execució de previsions d’actuacions de millores urbanístiques necessàries al 
Passatge de la Cova per facilitar l’apropament de vehicles pesants de bombers 
a les façanes interiors de la Clínica Sant Josep. 

 
• L’execució de previsions d’actuacions de millores urbanístiques necessàries al 

Passatge de la Cova per a facilitar la retirada de residus per part dels serveis 
de recollida urbana i de les empreses que donen servei a la Clínica.” 
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El senyor Domingo Beltran, portaveu del Grup Munici pal del PP, explica que 
plantegen aquesta proposta per poder garantir al màxim l’aproximació dels vehicles 
d’emergència, en concret els dels bombers, al recinte de la Clínica Sant Josep. 
 
Comenta que, una vegada havien presentat la proposició, es van adonar que en un 
Ple anterior –el del juliol de 2003- s’havia presentat una moció similar en la qual es 
proposava la urbanització del c. Barceloneta i el c. Purgatori, i no tenien clar si això 
s’havia executat en tots els seus termes. Per això, han presentat una esmena. 
 
Diu que tothom coneix l’emplaçament de la Clínica Sant Josep, així com la dificultat 
perquè els vehicles dels bombers puguin accedir al seu interior. Diu que pels carrers 
Barceloneta i Purgatori podrien accedir a l’aparcament del personal, mentre que pel 
carrer Caputxins només tindrien accés a la façana i no podrien entrar als patis 
interiors. Per això, l’objecte de la proposició i de l’esmena és que s’estableixin els 
mitjans i els estudis necessaris per tal que es realitzin les provisions urbanístiques que 
calguin en el sentit de donar continuïtat al carrer Barceloneta amb el passatge de la 
Cova i es faciliti l’accés als vehicles d’emergència –en aquest cas dels bombers-, com 
també facilitar la retirada de residus, ja siguin els dels veïns o els de la pròpia Clínica.  
 
Diu que, actualment, l’accés a aquesta zona per a la retirada de residus es fa a través 
del Passatge de la Cova i el vehicle ha de fer marxa enrere, amb la qual cosa la 
maniobra és dificultosa. No pot entrar en el sentit de la marxa perquè és un cul-de-sac 
i dificulta la sortida. Diu que això comporta una maniobra complicada i, algunes 
vegades, danys als habitatges –especialment als balcons-. 
 
Per això, el PP proposa que s’executin les previsions d’actuacions urbanístiques tant 
de la urbanització a la zona del carrer Barceloneta, com del passatge de la Cova i de 
passatge de la Cova en el sentit de la retirada de residus. Finalment, demana el vot 
favorable dels assistents. 
 
 
El senyor Joan Vinyes, portaveu del Grup Municipal d’ERC, comença dient que el 
seu grup votarà a favor de la proposta. 
 
Diu que aquesta proposta millora l’accessibilitat, però això no vol dir que els accessos 
no estiguin coberts, ja que els consta que tant Protecció Civil com els Bombers de la 
Generalitat de Catalunya tenen perfectament estudiada l’entrada als diferents 
equipaments de la ciutat. Tot i això, diu que és cert que els equipaments antics 
difícilment poden complir amb les característiques que segurament tindrien si fossin de 
nova creació. En aquest cas, diu que la Clínica té diferents accessos i, per tant, quan 
els Bombers necessiten entrar hi entren, per on sigui. Amb tot, reconeix que la 
proposta millora la situació i, com que els sembla prudent, la votaran a favor. 
 
 
El senyor Ramon Bacardit, regidor delegat d’Urbanis me, Paisatge i Mobilitat, 
expressa que l’esmena que el mateix grup proposant ha presentat clarifica molt el 
plantejament inicial, atès que en la primera proposta hi veien certa confusió. Amb 
l’esmena queda clar que es tracta del Passatge de la Cova. 
 
Indica que falta cosir diferents indrets de la ciutat, atès que hi ha diversos cul-de-sac. 
Un dels motius pels quals estan redactant el Pla General és per delimitar àmbits 
d’actuació urbanística que resolguin aquestes discontinuïtats. Sobretot perquè un dels 
objectius del Pla General era desactivar la via de l’expropiació -que era el mètode 
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utilitzat en els darrers anys-, donat que després es poden produir sorpreses 
desagradables. 
 
Per tant, explica que s’està fent front a aquesta situació en coordinació amb la direcció 
d’Althaia i la Clínica Sant Josep. L’objectiu és delimitar una àrea de Pla de Millora 
Urbana que a través de la gestió urbanística de cessió de vials es pugui executar 
l’obertura d’aquest vial en el moment que la Clínica ho vulgui. 
 
Per això, diu que el Grup Municipal de CiU votarà favorablement. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet a votació l’esmena del Grup 
Municipal del PP a la proposició 7.3, que decau, i el Ple l’aprova per 22 vots 
afirmatius (11 GMCiU, 3 GMPSC, 3 GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP) i 2 abstencions 
(2 GMPxC) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 
reproduït. 
 
 
7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre l a Federació de Municipis 

de Catalunya. 
 
Es fa constar que aquesta proposició ja s’ha debatu t conjuntament amb la 
proposició 7.2 de l’ordre del dia. 
 
 
7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per ini ciar un procés participatiu 

per decidir els usos futurs com a equipament de l’e difici de propietat 
municipal conegut com a l’Anònima. 

 
Es fa constar que aquesta proposició s’ha debatut d avant de la proposició 7.1 de 
l’ordre del dia, atès que hi havia una sol·licitud per a intervenir en el Ple. 
 
 
7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per modifi car el Reial decret 

287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la  Llei 50/1999, de 23 de 
desembre. sobre el règim jurídic de la tinença de g ossos potencialment 
perillosos. 

 
L’alcalde indica que aquesta proposició ha estat re tirada a petició del Grup  
Municipal de PxC. 
 
 
7.7 Proposició del Grup Municipal de PxC per oferir  un menú a baix cost a 

persones en situació d’atur i a les seves famílies.  
 
El secretari presenta la proposició del Grup Municipal de PxC, de 14 de juliol de 2014, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que la crisi està provocant que moltes persones a Catalunya es vegin immerses 
en dificultats econòmiques i precarietat, i augmenti el nombre de persones en risc 
d’exclusió social. Les dades fetes públiques per l’Observatori d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya posen de manifest que el passat mes de juny de 2014 hi 
havia a Catalunya un total de 725.429 de demandants d’ocupació i 570.214 aturats. 
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Atès que el nombre de famílies que viuen sota el llindar de la pobresa, és a dir, que 
subsisteixen amb uns ingressos mensuals inferiors als 460 €, va en augment a 
Catalunya. 
 
Atès que els efectes de la bombolla immobiliària han agreujat les estretors que han 
d’afrontar moltes famílies, que es veuen abocades a destinar gran part del pressupost 
domèstic a cobrir les despeses de lloguer o bé hipoteca sota el risc de ser desnonades 
en cas contrari.  
 
Atès que el passat any l’Institut Català de la Salut va detectar 751 casos de desnutrició 
en infants residents a Catalunya vinculats a la pobresa extrema i els baixos ingressos 
de les seves famílies. D’altra banda l’estiu i els períodes vacacionals dificulten la 
possibilitat de garantir una alimentació adequada als nens en situació de malnutrició, 
perquè malgrat l’obertura de centres d’oci i els campaments estivals, moltes famílies 
tenen dificultats econòmiques i de calendari per portar-los-hi. 
 
Atès que un informe de l’Institut Català de la Salut de l’any 2013 va revelar que la 
pobresa infantil, que pot tenir efectes colaterals com l’abandonament escolar, afecta el 
28% de menors de 16 anys a Catalunya, xifra que suposa un total de 364.478 nens i 
nenes. 
 
Atès que hi ha dèficit en la cobertura de les beques menjador i retardaments en la 
concessió i el pagament d’aquestes prestacions. 
 
Atès que és responsabilitat de les administracions públiques engegar totes aquelles 
mesures que estiguin a l’abast per esmorteir els efectes de la crisi i pal·liar la situació 
de carestia que travessen els ciutadans. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataf orma per Catalunya sol·licita 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estudiar la viabilitat d’oferir un menú a baix cost per a aquelles persones que 
estiguin a l’atur i les seves famílies. 
 
Segon.- Constituir una mesa de diàleg amb totes aquelles entitats, ja siguin públiques 
o privades, que puguin estar disposades a col·laborar per tal de facilitar la posada en 
marxa d’aquesta iniciativa, amb l’aportació de mitjans materials, humans i/o tècnics 
(aliments, voluntaris, infraestructures). 
 
Tercer.-  Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns de Manresa i fer-ne 
difusió a través de tots els canals que estiguin a l’abast.” 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, llegeix el text de la 
proposició i, al final, manifesta que li consta que la Regidoria està fent tot el possible 
per pal·liar els problemes que hi ha a la ciutat sobre aquest tema. 
 
 
El senyor José Luis Irujo, president del Grup Munic ipal del PSC, comenta que, en 
aquesta ocasió, els integrants del Grup Municipal del PSC no s’han aixecat quan la 
PxC ha presentat una moció, tal i com havien decidit fer en els plens anteriors. 
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Explica que no s’han aixecat, no pas per temor a rebre la crítica de ser irrespectuosos, 
maleducats o antidemòcrates -com els han qualificat altres vegades-, sinó perquè 
volen participar en el debat. Diu que volen participar per tornar a denunciar la burla 
amb què contínuament PxC actua contra aquest Ple. Explica que la burla consisteix en 
portar a terme una acció com la que van fer el dimarts passat a la Font dels Capellans, 
en alguns casos clarament xenòfoba i racista, ja que diu que ells mateixos així definien 
la seva acció. 
 
Assenyala que també volen participar perquè es veuen obligats a defensar el bon nom 
de l’alcalde de la ciutat. Diu que han tingut l’oportunitat de llegir -a l’igual que la resta 
de manresans i manresanes- el full incriminatori i calumniós en el qual sortia l’alcalde i 
es feia referència a un aspecte retributiu. 
 
El grup del PSC vol denunciar i advertir a tota la ciutadania de Manresa que aquestes 
conductes són clarament antidemocràtiques i estan orientades a trencar la convivència 
de la ciutat. 
 
Comenta que les persones estrangeres tenen drets inalienables com a éssers humans 
i es mereixen aliments, atencions i la mateixa consideració com a persones com 
qualsevol dels autòctons. 
 
El PSC interpreta que el que fa la PxC presentant mocions absolutament immaculades 
des del punt de vista conceptual és una burla perquè el que pretenen és violentar i 
incomodar a la resta de grups i posar-los en dificultats dialèctiques. Diu que en realitat 
el que provoquen és la reacció com la que es van trobar dimarts passat al carrer i la 
que s’estan trobant avui també. 
 
Insisteix que el PSC ha volgut intervenir per denunciar aquesta actitud. Sense voler fer 
referència a melodrames històrics, diu que aquestes són actituds que es van viure a la 
República de Weimar, que van continuar al III Reich i que han utilitzat molts grups que 
fan servir l’odi contra l’altre com una forma de prosperar en el seu suport popular, 
aprofitant crisis econòmiques i socials. Troba que això és el que està fent la PxC i, per 
tant, el PSC sempre ho denunciarà o, almenys, no deixaran que es burlin ni de 
l’alcalde de la ciutat ni del Ple de la Corporació. 
 
S’adreça al secretari i li diu que les altres vegades s’havien aixecat perquè pensaven 
que no ser presents a la Sala els alliberava, fins i tot, d’abstenir-se, ja que la intenció 
amb què ho feien era que no volien ni tan sols participar en res del que proposés la 
PxC. Explica això perquè algun ciutadà els ha demanat per què s’aixequen quan 
intervé PxC, i volien que quedés clar el per què. Amb tot, diu que avui no s’han aixecat 
pels motius que ha manifestat. 
 
 
El senyor Antoni Llobet, portaveu del Grup Municipa l de CiU, en primer lloc, diu 
que davant la situació que ha descrit el senyor José Luis Irujo, el Grup Municipal de 
CiU es referma en la postura que van prendre des del primer Ple del mandat respecte 
les mocions de la PxC. Deixa clar que la seva posició no és mai sobre el contingut 
literal de la proposta que es presenta, sinó sobre una actitud concreta d’aquest grup 
municipal. Els sembla que aquesta postura l’han pogut refermar durant aquesta 
setmana, ja que troben que té ple sentit amb els fets que s’han produït. 
 
En segon lloc, agraeix la defensa que ha fet el senyor José Luis Irujo de la dignitat de 
la figura de l’alcalde. De totes maneres, manifesta que no només s’ha faltat a la 



Acta de la sessió plenària núm. 10, de 17 de juliol de 2014 250 

dignitat de l’alcalde sinó a la dignitat de la immensa majoria dels ciutadans de 
Manresa, i per això, diu que el que volen és defensar la dignitat de tots plegats i que 
quedi salvaguardada en el bon fer del conjunt de forces polítiques, forces socials i del 
conjunt de la ciutadania. 
 
Per últim, manifesta que com a govern municipal els pertoca actuar davant qualsevol 
situació que s’esdevingui, de la mateixa manera que ho van fer davant de l’acció que 
pretenien fer el dimarts passat. 
 
 
El senyor Sebastià Llort, president del Grup Munici pal de PxC, declara que vol 
deixar molt clar que si l’alcalde no li mereixés respecte, no estaria assegut en aquesta 
Sala. 
 
Indica que serà breu perquè no vol haver d’entrar de nou amb aquest debat. 
Assenyala que els culpables que molta canalla i que persones nouvingudes a la ciutat 
tinguin problemes per alimentar-se no són ells mateixos, sinó alguns partits polítics 
que des de fa quinze o vint anys han fet una política d’immigració horrorosa.  
Insisteix que són aquests els culpables al 100% del que està passant a Manresa i a 
altres ciutats de Catalunya i Espanya. Comenta que aquests partits -i no els esmenta 
perquè diu que ja els ha anomenat en anteriors ocasions- han fet una política 
d’immigració que han obviat parlar-ne. 
 
Diu que la immigració existeix des que el món existeix. Explica que ell mateix ha anat a 
treballar i a viure a altres països, tot i que en el seu cas no ha estat que hagués de 
marxar per raons polítiques, com els ha passat a moltes persones que han hagut de 
marxar en massa perquè al seu país no fan les coses ben fetes i tenen situacions límit 
que fa que hagin de marxar. Diu que està totalment en contra que morin persones en 
vaixells, etc. Assenyala que tothom que tingui una mica d’ús de raó estarà en contra 
d’aquestes situacions. Per això, quan sent el que li diuen de Weimar i altres 
comentaris d’aquest tipus, imagina que no deuen parlar per ell, ja que diu que ell no té 
res a veure amb això. 
 
Està content que el senyor José Luis Irujo, per primera vegada hagi contestat una 
proposta de Plataforma, tot i que això no vol dir que li hagi agradat el que ha dit, tot i 
que ho respecta. Diu que podrà dir als seus néts que el dia 17 de juliol de 2014 el 
senyor José Luis Irujo va respondre una de les seves propostes i va parlar amb ell. Li 
agraeix cordialment, perquè diu que és demòcrata al 100%, tot i que el senyor Irujo 
també ho és, i potser més. Diu que no s’enfadarà per això, i que si de cas, com a 
demòcrata primer va el senyor Irujo i ell en segon lloc. 
 
Finalment, torna a dir que tothom sap qui són els culpables que es doni aquesta 
situació. I als qui no volen parlar d’aquest tema i ho volen obviar, els diu que per això 
està la Plataforma, per treure’l. Finalment, afegeix que qui vulgui encapçalar un 
assumpte perquè vol avançar les eleccions, també és cosa seva. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposició 7.7 del Grup 
Municipal de PxC, a votació, i el Ple la rebutja pe r 19 vots negatius (11 GMCiU, 3 
GMERC, 3 GMPP i 2 GMCUP), 2 vots afirmatius (2 GMPx C) i 3 abstencions (3 
GMPSC). 
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8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 51 del RDLEG 781/1986, l’art. 83 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i l’art. 51.1.e) del ROM, l’alcalde 
sotmet a votació la prèvia i especial declaració d’urgència dels dos assumptes 
sobrevinguts presentats, 8.1 i 8.2 de l’ordre del dia, la qual s’aprova per unanimitat 
dels 24 membres presents. 
 
 
8.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autori tzació a Aigües de 

Manresa, SA, per a concertar un préstec amb CAIXABA NK, SA, per un 
import d’1.635.000 €. 

 
Motivació de la urgència : Atès que amb data 11 de juliol de 2014 ha estat presentat 
l’acord adoptat pel Consell d’Administració de la societat Aigües de Manresa, SA, de: 
Peticionar un préstec per import d’1.635.000 €, destinat  a finançar el pressupost 
d’inversions pel 2014, que no es pot cobrir amb recursos propis. 
Atès que es fa necessària l’autorització per part d’aquest ple i que no es preveu cap 
més sessió fins el proper mes de setembre.  
Esperar a la propera sessió plenària prevista per al setembre comportaria demorar la 
concertació d’aquest préstec. 
 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 15  de 
juliol de 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“L’article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització 
del Ple de la Corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions 
de préstec a llarg termini. 

Per escrit de data 11 de juliol del 2014 del Director - Gerent de la societat Aigües de 
Manresa S.A., En Josep Alabern i Valentí, on manifesta que en el Consell 
d’Administració de la societat de data 25 de juny del 2014 es va prendre l’acord de: 
“Peticionar un préstec a aquella entitat financera que presenti una oferta més 
avantatjosa, per un import de 1.635.000€ euros, per  un termini de 8 anys més 2 
anys de carència, i designar al Il·lm. Sr Alcalde P resident, En Valentí Junyent i 
Torras, perquè, portant a la pràctica l’esmentat ac ord, pugui signar en nom i 
representació d’AIGÜES DE MANRESA S.A. Empresa Muni cipal Privada, quants 
documents públics o privats, així com pòlisses i ll etres siguin necessaris en 
ordre a l’obertura de la citada operació. El presen t acord queda no obstant 
condicionat a l’autorització del Ple de la Corporac ió Municipal”. 
 
La petició de l’esmentat préstec es destinarà a finançar el pressupost d’inversions pel 
2014 que no es pot cobrir amb recursos propis. Dit pla d’inversions puja la quantitat de 
3.975.872€. 
 
El préstec es subscriurà amb CAIXABANK S.A., com a entitat que ha presentat l’oferta 
més avantatjosa. 
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El tipus d’interès serà l’Euríbor a 3 mesos amb un diferencial del 2,05% i la revisió serà 
trimestral. Les liquidacions i amortitzacions seran mensuals. La comissió d’obertura 
serà del 0,15% i la d’estudi del 0,05%. 
 
Vist l’informe preceptiu del Sr. Interventor de data 15 de juliol del 2014. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Autoritzar a Aigües de Manresa S.A., per a concertar un préstec amb 
CAIXABANK S.A., per un import de 1.635.000€ i un te rmini de 8 anys més 2 anys 
de carència , amb les següents condicions: 
 
-Tipus d’interès: Euríbor 3 mesos + 2,05%. 
-Liquidacions: mensuals. 
-Comissió d’obertura: 0,15%. 
-Comissió d’estudi: 0,05%. 
 
SEGON.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a subscriure la documentació que resulti  
necessària per a l’efectivitat de l’anterior acord.” 
 
 
El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda,  informa que el dictamen 
proposa l’autorització a Aigües de Manresa, SA, per concertar un préstec amb 
Caixabank, SA, per portar a terme el Pla d’inversions de l’exercici 2014. 
 
Aquest Pla d’inversions té un import total de 3,9 MEUR i el préstec que es porta a 
aprovació és per un import d’1.635.000 €, a 10 anys, dos dels quals són de carència. 
El tipus d’interès és l’Euribor a tres mesos, més 2,05 punts, la qual cosa a preus d’ara 
està entre el 2,15 i el 2,17, amb liquidacions mensuals i una comissió d’obertura del 
0,15% i una comissió d’estudi del 0,05%, comissions que repercutides en deu anys és 
poc significatiu. 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 8.1 a aprovació, i 
el ple l’aprova per la unanimitat dels 24 membres p resents i, per tant, esdevé 
acord plenari amb el contingut que ha quedat reprod uït. 
 
 
8.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedi ent de modificació de 

crèdits núm. 14/2014 dins del Pressupost municipal vigent. 
 
Motivació de la urgència : Atesa la necessitat de realitzar despeses per atendre 
diverses obligacions municipals que no es poden demorar fins l’exercici del 2015. 
Atès que el crèdit consignat en el Pressupost Municipal no és suficient. 
Esperar a la propera sessió plenària prevista per al proper mes de setembre 
comportaria demorar l’aprovació d’aquest expedient de modificació de crèdits. 
 
 
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 9 de 
juliol de 2014, que es transcriu a continuació: 
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El senyor Josep M. Sala, regidor delegat d’Hisenda,  diu que d’acord amb el Pla 
d’inversions aprovat en el pressupost del 2014, s’ha tingut informació aquests darrers 
dies sobre la no executabilitat del PUOSC, en el sentit que la Generalitat, els anys 
2014 i 2015 -d’acord amb la Federació i l’Associació de Municipis-, els recursos que 
anaven destinats al PUOSC els destinarà a ajudes a les Llars d’infants municipals, 
bàsicament amb aquesta finalitat. 
  
Per aquest motiu, dues inversions que s’havia previst finançar amb el PUOSC es 
recondueixen els recursos de la forma següent: 
 
Una de les dues inversions finançades amb recursos de la Generalitat, del PUOSC, és 
l’adequació del pati del xalet de Casa Caritat. Aquí hi havia previstos 12.351 € de 
recursos ordinaris i 43.395 que procedien de subvencions de la Generalitat.  
 
Atès que aquests diners no arribaran, s’ha de complementar aquests 12.351 € amb els 
recursos suficients per poder tirar endavant aquesta actuació i per poder-ho fer es 
proposa no realitzar una millora de la urbanització d’un tram del carrer Arbonés, amb la 
qual cosa s’alliberen 35.826 € de recursos ordinaris i, per altra banda, s’aplica a l’obra 
d’adequació del xalet de Casa Caritat, però encara quedava un diferencial de 5.051,90 
€ per completar la xifra prevista i el que es fa és no tirar endavant una adequació 
prevista a l’entorn del xamfrà del carrer Alfons XII. 
 
Com que aquestes dues intervencions anaven conjuntament, al no tirar endavant una 
l’altra també decau, i entre els recursos d’una i de l’altra es complementen per poder 
dur a terme l’obra de Casa Caritat, per import de 53.228,90 €. 
 
Demana el vot favorable al dictamen. 
 
 
En no haver-hi més intervencions, l’alcalde sotmet el dictamen 8.2 a aprovació, i 
el ple l’aprova per 11 vots afirmatius (11 GMCiU), i 13 abstencions (3 GMPSC, 3 
GMERC, 3 GMPP, 2 GMPxC i 2 GMCUP) i, per tant, esde vé acord plenari amb el 
contingut que ha quedat reproduït. 
 
 
II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
  
9 Donar compte de les resolucions dictades per l’alca lde i els regidors i 

regidores des de l’anterior donació de compte al pl e municipal. 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde -
president i els regidors i regidores delegats, des de l’anterior donació de compte, en 
els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i dels articles 42 i 104 del RD 
2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Loc al núm. 30, 32, 33 i 

35, que corresponen a les sessions amb caràcter res ervat dels dies 10, 17 
i 25 de juny i 1 de juliol de 2014; i de les actes núm. 31 i 34, de les 
sessions amb caràcter públic dels dies 10 i 25 de j uny de 2014, 
respectivament .  
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Els regidors i regidores queden assabentats dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en les seves sessions núm. 30, 32, 33 i 35, que corresponen a les 
sessions amb caràcter reservat dels dies 10, 17 i 25 de juny i 1 de juliol de 2014, i de 
les actes núm. 31 i 34, de les sessions amb caràcter públic dels dies 10 i 25 de juny de 
2014, respectivament, pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha 
efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’art. 22.2.a) de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, i els arts. 104 i 113.1.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 
11. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’a cords adoptats per 

l’Ajuntament de Manresa.  
 

Data 
d'entrada Organisme Remitent Acord municipal 

01-07-2014 
Generalitat de 
Catalunya 

Departament de la 
Presidència 

Acord de Ple 19-06-2014 
- Proposició del Grup Municipal d’ERC pel 
Dret a Decidir, el Referèndum del  9N i la 
República Catalana. 

7-07-2014  
Sr. Jaume Sastre 
Font 

Acord de Ple 19-06-2014 
- Proposicions dels Grups Municipals d’ERC 
i de la CUP de suport  a Jaume Sastre i a la 
vaga de fam per l’educació. 
 

 
 
12. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 
 
12.1 Preguntes del Grup Municipal d’ERC sobre els p roblemes per sorolls al 

carrer Canonge Montanyà. 
 
El secretari llegeix les preguntes del Grup Municipal d’ERC, de 14 de juliol de 2014, 
que es transcriuen a continuació: 
 
“Arran que diferents veïns/nes del carrer Canonge Montanyà de Manresa han 
manifestat les seves queixes pels sorolls nocturns ocasionats per part de la clientela 
dels bars City Arms i Ítaca, situats respectivament als números 4 i 7 de l’esmentat 
carrer, i tenint constància que en més d’una ocasió s’han fet denúncies a la policia 
local, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya formula al govern les 
preguntes següents: 
 
1. Quantes denúncies telefòniques i/o per escrit s’han rebut per part de veïns/nes del 
carrer Canonge Montanyà motivades per sorolls nocturns provocats per la clientela 
dels bars City Arms o Ítaca? 
 
2. Quin tractament s’ha donat a aquestes denúncies? 
 
3. Quantes visites ha efectuat la policia local als bars esmentats, amb motiu de les 
trucades i/o denúncies dels veïns/nes? 
 
4. S’han donat orientacions o mesures a prendre als responsables dels locals per tal 
d’arranjar la situació?. Quines han estat?. 
 
5. Quines actuacions ha dut a terme la policia local arran de les visites? 
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6. S’han dut a terme mesuraments sonomètrics als locals esmentats? Quants 
mesuraments? Quins resultats han donat? 
 
7. S’ha obert algun expedient sancionador als responsables dels bars esmentats? 
 
8. S’ha imposat alguna sanció? 
 
9. Per què, malgrat tot, segueixen els sorolls al carrer i les molèsties als veïns?. 
 
10. Quines mesures ha pres o pensa prendre el govern per solucionar la problemàtica 
dels sorolls nocturns al carrer Canonge Montanyà?” 
 
 
La senyora Olga Sánchez, regidora delegada de Segur etat Ciutadana, respon que 
al llarg del 2014 s’han rebut 8 queixes telefòniques per part dels veïns, i una a través 
del 010. Les dades són pràcticament iguals a les del 2013. 
 
Informa que tots aquests requeriments han estat atesos mitjançant el desplaçament 
d’una o dues patrulles de la Policia Local i al llarg del 2014 la Policia Local ha efectuat 
un total de 14 visites, de les quals 8 es derivarien dels propis requeriments citats, 2 
serien a instàncies dels propietaris dels locals i 4 d’ofici per part de la Policia Local. 
 
Quant a les pautes o recomanacions s’ha treballat des del primer dia, concretament 
des de l’any passat en què es va tenir insistència amb les queixes, fins i tot correus 
dels propis regidors, de forma que la primera actuació va ser intentar mitjançar en el 
conflicte entre propietari i veïns, no només amb la regidoria de Seguretat Ciutadana 
sinó també amb les de Barris, Neteja, Joventut, etc. 
 
Informa que també s’ha contribuït a donar pautes perquè el personal prengui mesures 
per dissuadir per tal d’evitar els sorolls al carrer.  
 
Pel que fa a canvi d’hàbits s’han pres mesures en el sentit que els horaris de neteja es 
facin fora d’hores que puguin pertorbar el descans dels veïns, o l’exhibició de rètols 
que recordin quines són les obligacions i el que es deriva de l’ordenança de civisme 
quant al consum d’alcohol al carrer, etc.  
No es va autoritzar una petició per tallar el carrer amb motiu d’una celebració, que 
suposava posar barres a fora, la qual cosa va provocar el desistiment de la sol·licitud 
per part dels propietaris dels locals.  
 
Informa que els propietaris també participen en les Nits Q (Nits de Qualitat), a instància 
o a petició –com s’ha fet en altres locals de la ciutat- de l’Ajuntament o regidories que 
participen en el programa. 
La Policia administrativa, entre l’any passat i aquest, ha portat a terme tres 
inspeccions, les quals van acabar passant a Activitats i es va obrir un expedient 
sancionador, que també va acabar amb una sanció. 
 
Fins a dues ocasions s’ha demanat autorització als veïns que insistien des del 2013, 
que són els que han participat en aquestes mediacions, per fer mesuraments i 
sonometries des dels seus domicilis, per poder mesurar les molèsties que provoquen 
els locals o els sorolls al carrer, i en cap de les dues s’ha tingut l’autorització. 
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Pel que fa a si se segueixen produint els sorolls al carrer, la darrera queixa que els 
conta i que han atès és del dia 11 de juliol, en què la Policia Local va mitjançar entre  
veí i propietari, perquè estava en una situació una mica exaltada. 
 
Diu que també conflueixen molts factors i es podria parlar de la llei antitabac, però és 
difícil quantificar el nivell de queixes perquè anys enrere no hi havia el 010 o no es 
quantificaven les trucades telefòniques, però sí que s’han vist diferents requeriments 
de Policia Local, amb la qual cosa es dedueix que també hi havia un nivell de queixes 
similars a les actuals i abans del 2011 no hi havia la llei antitabac. 
 
El fet és que hi ha dos locals en un mateix carrer, un amb la llicència atorgada el 2002, 
que pot tancar fins les 3 de la matinada els caps de setmana i vigílies de festiu, fins i 
tot mitja hora més enllà si s’aplica la pròrroga de mitja hora que possibilita la Llei 
d’espectacles i activitats recreatives, i un altre local, també amb una llicència atorgada 
el 2006, que pot tancar fins les 5 de la matinada i, a banda, també hi ha aquesta mitja 
hora de pròrroga. 
 
Quant a les mesures adoptades informa que d’algunes ja en tenen coneixement, com 
les  Nits de Qualitat (Nits Q), i que si l’equip de govern endega alguna campanya de 
sensibilització també la presentarà.  
Així mateix, diu que també els agradaria poder portar a terme les sonometries, amb 
l’autorització dels veïns, i que es continuaran atenent les denúncies o queixes i, 
sobretot, mantenir la constància en el seguiment i compliment de la normativa per part 
dels locals. 
 
 
L’alcalde  desitja un bon estiu a tothom i aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya 
número ......... i correlatius fins el número .......... 
 
 
El secretari,         Vist i plau 
          L’alcalde, 
 
 
 
 


