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S’inicia el procés 
participatiu per definir 
el nou Pla de Mobilitat 
de Manresa

Jordi Cruz i el mestre 
de pintxos Josean 
Merino, a les Jornades 
Gastronòmiques

Aquest mes:  
Coneixem l’Associació 
de Veïns i Veïnes del 
Poble Nou

MANRESA PROJECTA UN POL  
DE CONEIXEMENT A LA FÀBRICA NOVA

Un motor de transformació 
urbana, social i econòmica
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Convertir l’antiga Fàbrica Bertrand Serra 
–coneguda com a Fàbrica Nova– en un 
pol de concentració de tecnologia per 
atraure i retenir talent, i en un nou cen-
tre universitari que incorpori un itinerari 
formatiu complet, desenvolupant tam-
bé activitat de recerca i de transferència 
de coneixement. Un projecte que con-
tribueixi a la regeneració urbana, social 
i econòmica de Manresa, de la Catalunya 
Central i del país. Un espai de creació de 
noves empreses i de serveis avançats per 
a les ja existents. I, tot plegat, impulsat 
des de la iniciativa pública.

Aquesta és la proposta que l’Ajunta-

UN MOTOR DE TRANSFORMACIÓ

L’Ajuntament de Manresa i la UPC 
impulsen un centre de coneixement, 
tecnologia i empresa a la Fàbrica Nova

La Fàbrica Bertrand Serra va tancar portes el 1989. Més 
de tres dècades després, l’Ajuntament de Manresa 
ha adquirit el complex fabril per desenvolupar-hi, 
juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, 
un pol de concentració tecnològica basat en el 
coneixement, l’empresa, la ciutat i el territori.

Fotografies de Teresa Llordés
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ment de Manresa, amb el consens de 
tots els grups municipals, ha posat sobre 
la taula per a la Fàbrica Nova, un con-
junt fabril que, després de viure l’èpo-
ca daurada del tèxtil català, va tancar 
portes el 1989, fa 33 anys. Més de tres 
dècades després –i havent fracassat di-
versos intents per fer-hi un projecte co-
mercial privat– la que va ser una de les 
fàbriques més importants del país ha 
passat a mans municipals amb l’objectiu 
de transformar tot l’entorn en un gran 
centre de coneixement i de la nova eco-
nomia. La iniciativa està coliderada per 
l’Ajuntament de Manresa i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), a través 
de l’Escola Politècnica Superior d’Engin-
yeria de Manresa (EPSEM), que preveuen 
sumar-hi més entitats, organismes i ins-
titucions, com ara el Centre de Formació 
Pràctica –pioner en el suport d’empreses 
de l’àmbit industrial–, que ja ha mostrat 
interès per ubicar-hi la seva seu.

Un pulmó verd que 
recosirà barris
La compra del complex –que inclou 
l’edifici patrimonial i els solars que l’en-
volten, amb un total de 6,5 hectàrees– es 
va tancar el passat novembre per un im-
port de 12,3 milions d’euros, dels quals 
5,7 corresponen a les obres d’urbanitza-
ció que la propietat –Criteria Caixa– ja 
havia fet als entorns.

Amb l’operació, l’Ajuntament de Man-
resa agafa el timó per impulsar un canvi 
de rumb que té l’objectiu final que la Fà-
brica Nova torni a ser un motor de trans-
formació de la ciutat, en aquest cas des 
de la iniciativa pública. Una aposta que 
permetrà desencallar un àmbit històric i 
desenvolupar urbanísticament el sector, 
creant un gran parc central que actuarà 
de pulmó verd, recosint els barris de 
Vic-Remei, Sagrada Família, Escodines i 
Barri Antic, i fent permeable un complex 
que durant dècades ha estat una barrera 
per aquests sectors, que per la seva ubi-
cació seran els receptors més directes de 

l’impacte econòmic que irradiarà el nou 
projecte. I és que amb l’entrada en fun-
cionament del nou centre universitari, 
es crearan necessitats de serveis i d’habi-
tatge, tal com ja ha passat a les Bases de 
Manresa, on la implantació del campus 
de la UVic-UCC ha permès el creixement 
del sector.

Aconseguir el finançament
Des que es va anunciar la compra, el go-
vern municipal treballa per aconseguir 
el finançament necessari per tirar enda-
vant el projecte. El pressupost previst per 
a la primera fase és de 41 milions d’eu-
ros, xifra que inclou l’adquisició del sòl i 
de l’edifici patrimonial (els 12,3 milions 
aportats per l’Ajuntament), la rehabilita-
ció de la Fàbrica Nova i la seva posada en 
servei (valorada en 25 milions) i la cons-
trucció d’un edifici annex (3 milions).

El govern manresà manté contactes 
amb la Generalitat de Catalunya per tal 
d’obtenir recursos, i també té l’objectiu 
d’aconseguir finançament de l’Estat i 
dels fons europeus. Seguint aquesta línia 
de treball, aquest mes de maig el projec-
te de la Fàbrica Nova ha arribat a la tau-
la del Senat, on s’ha aprovat una moció 
que insta el Govern Central a transferir 
els fons necessaris per tirar-lo endavant, 
involucrant-hi també el Govern de la Ge-
neralitat. Per a l’Ajuntament de Manresa, 
l’objectiu final és que aquest 2023 tant 
els pressupostos generals de l’Estat com 
els de la Generalitat incorporin partides 
econòmiques per a la Fàbrica Nova.

Símbol del treball industrial de la 
ciutat i la comarca –especialment 
del femení–, la Fàbrica Nova té 
un enorme significat històric per 
Manresa. És, per exemple, l’empresa 
que més gent ha ocupat i el lloc on 
s’han viscut els conflictes laborals 
més significatius dels darrers 120 
anys. L’edifici –obra de Salvador 
Vinyals i Sabaté– es va inaugurar 
el 1926 i va tancar portes el 1989. 
Des del 2012, està protegit pel Pla 
Especial Urbanístic de Protecció del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic, 
Arqueològic, Paleontològic, 
Geològic i Paisatgístic de Manresa 
(PEUPM), en la categoria de Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL).
La compra i el futur projecte han 
despertat molt interès entre la 
ciutadania. Mostra d’això ha estat 
l’èxit que han obtingut les primeres 
visites ciutadanes que s’hi han fet 
aquest mes de maig, que amb un 
total de 875 persones van fer el ple. 
Es tornaran a repetir per Festa Major.

UN SÍMBOL  
DE LA CIUTAT

Treballadores a finals del 1950 (Foto: En 
veu de dona. La Fàbrica Nova de Manresa de 
Gal·la García)
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NOTÍCIES 

Reforçar la cultura de la tolerància zero 
davant les violències sexuals, mostrar 
el suport institucional i dels professio-
nals a les supervivents de les violències 
masclistes i al seu entorn, determinar 
les actuacions i els principis rectors que 
han de seguir totes les intervencions, 
consensuar informació clau i establir els 
criteris que han de tenir en compte les 
professionals de la xarxa de violència 
masclista.

Amb aquests objectius s’ha elaborat el 
Protocol per a l’Abordatge de les Violèn-
cies Sexuals, el primer d’aquest tipus 
amb què compta la ciutat i la comarca. 
El document, que s’ha presentat aquest 
mes de maig a la ciutadania i als i les 
professionals implicats, ha estat elaborat 
per un grup de treball ampli i transver-

Manresa i el Bages es doten d’un protocol 
per a l’abordatge de violències sexuals 
Elaborat per un grup de treball ampli i transversal, el document 
neix arran de la sacsejada que van suposar per la ciutat i la 
comarca els casos d’agressions sexuals del 2019

sal, format per representants i serveis 
de l’Ajuntament de Manresa, el Consell 
Comarcal del Bages, el SIE Catalunya 
Central, la Generalitat, l’ICS, Althaia, les 
policies locals del Bages, Mossos d’Es-
quadra, fiscalia, jutjats de violència so-
bre la dona, SEM, el Col·legi d’Advocats 
de Manresa i el Col·legi de Treball Social, 
amb el suport tècnic de l’entitat feminis-
ta Creación Positiva.

El Carnet Jove local 
vol promocionar el 
comerç manresà

El pròxim mes d’octubre entrarà en ser-
vei el nou Carnet Jove de Manresa per a 
nois i noies de 12 a 30 anys. En l’actua-
litat, el carnet ofereix a tot Catalunya 
8.000 avantatges en formació, cultura, 
salut o mobilitat internacional, i se’n be-
neficien 530.000 joves. A Manresa, s’ofe-
reixen 100 avantatges i hi ha 4.407 joves 
que en són titulars. El nou Carnet Jove 
Local té l’objectiu d’incrementar les ad-
hesions d’establiments de la ciutat, per 
tal de promocionar el comerç local. Els 
comerços interessats poden demanar 
informació al telèfon 620 850 435 o al 
correu carnetjove@ajmanresa.cat.

L’Apuntador que teniu a les mans és el 
primer número del rellançament de l’his-
tòric butlletí municipal de l’Ajuntament 
de Manresa, que torna a publicar-se en 
paper, amb un format totalment renovat. 
Després que deixés d’editar-se el març del 
2020, amb l’esclat de la pandèmia, el but-
lletí retorna ara amb un nou plantejament: 
el de potenciar les notícies d’interès ciuta-
dà, amb l’objectiu que sigui un nou canal 
per fer arribar informació a la ciutadania, 
que reflecteixi la pluralitat de la ciutat, tot 
donant veu als grups polítics amb repre-
sentació municipal i també a les associa-
cions de veïns i veïnes.

D’aquesta manera, el nou L’Apunta-
dor es publicarà cada mes (els mesos de 
juliol, agost i setembre serà un únic nú-
mero) i arribarà a totes les bústies de la 
ciutat. Com podeu veure, cada número 
s’obre amb un reportatge de dues pà-
gines que explica amb profunditat un 
tema d’actualitat. En aquest, s’exposa el 
projecte de la Fàbrica Nova.

Seguidament, el butlletí conté vuit 
pàgines de notícies de diferents temàti-
ques, per tal d’oferir al lector una radio-
grafia de l’actualitat de la ciutat. Dues 
d’aquestes pàgines són de cultura, amb 
una selecció de les propostes culturals 
més destacades del mes, i una altra pà-

gina conté els actes més rellevants de la 
programació de Manresa 2022, l’esdeve-
niment que té lloc al llarg d’aquest any 
vinculat al 500è aniversari de l’estada 
d’Ignasi de Loiola a la ciutat.

D’altra banda, es reserva una pàgina 
per a una associació de veïns de la ciu-
tat, en què, cada mes, una d’aquestes 
entitats explica els serveis que ofereix, 
amb l’objectiu que la ciutadania pugui 
conèixer l’activitat que desenvolupa. En 
aquest número, hi trobareu l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Poble Nou. I també 
es disposa d’una pàgina de serveis, amb 
adreces i telèfons d’interès, i 
altres seccions com les ofer-
tes de feina vigents per tre-
ballar a l’Ajuntament.

L’Apuntador també té dues 
pàgines d’Opinió, en què tots 
els grups municipals amb re-
presentació al ple disposen 
d’un espai per publicar un arti-
cle. Finalment, la contraportada 
està reservada a un reportatge 
per difondre l’activitat dels ser-
veis municipals. En aquest núme-
ro, trobareu informació del Centre 
d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO), 
el servei de l’Ajuntament de Manre-
sa que té per objectiu millorar les pos-

Torna L’Apuntador, amb un format renovat

sibilitats de les 
persones que 
busquen feina.

Totes les 
notícies es 
poden trobar 
ampliades i 
en format di-

gital a la web de l’Ajuntament: 
www.manresa.cat.
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Els ple aprova les bases del concurs per 
a la gestió del Servei d’Ajut a Domicili
També s’inicien els tràmits per concedir el títol de Manresana 
Il·lustre a Maria Matilde Almendros Carcasona i per donar el nom 
de Maria Ciuraneta Sannicolas a la pista coberta del Vell Congost

En el ple ordinari del mes de maig es van 
aprovar les bases per treure a concurs el 
Servei d’Ajut a Domicili (SAD) municipal, 
dirigit a proporcionar atenció personal, 
ajuda a la llar i suport social a aquelles 
persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o d’integració so-
cial, o manca d’autonomia personal. La 
proposta preveu una durada del con-
tracte de quatre anys, a un preu anual 
d’1.379.552,29 euros (IVA no inclòs), i 
per un volum de 60.000 hores anuals de 
treball efectiu, que representen un aug-
ment de 12.000 hores l’any. Una altra de 
les novetats és que el nou contracte mo-
difica la forma de selecció dels proveï-
dors, que hauran de comptar amb una 
acreditació per prestar el servei, d’acord 
amb el Decret 69/2020.

Un pas més per obrir el nou 
obrador compartit d’horta
Durant la sessió plenària, es va adjudicar 
el contracte per explotar el nou obra-
dor compartit d’horta de la Catalunya 
Central, que s’ha ubicat al Mercat de 
Puigmercadal. El concurs l’ha guanyat 
la cooperativa L’Obradora, formada per 
productors del territori que ja havien 

participat en el procés participatiu per 
definir el nou equipament, que perme-
trà als pagesos transformar el producte 
excedent de les seves explotacions (per 
exemple en sofregits), així com planifi-
car nous cultius dedicats íntegrament a 
aquesta transformació.

També es van aprovar les bases per a 
l’atorgament de dues subvencions: una 
per a l’escolarització i el menjador a les 
llars d’infants municipals i l’altra per 
a projectes d’excel·lència d’equips en 
competicions de lliga estatal.

Així mateix, en el ple es va informar del 
fet que s’han iniciat els tràmits per donar 
el nom de Maria Ciuraneta Sannicolas, a 
títol pòstum, a la pista coberta del Com-
plex Poliesportiu Vell Congost. La petició 
neix del Club Bàsquet Femeni 2021, que 
va demanar incorporar el seu nom al no-
menclàtor com a reconeixement a la que 
va ser pionera i impulsora del bàsquet 
femení a la ciutat. També es van adherir 
a la proposta el Club Bàsquet Manresa 
2015 i AE La Salle Manresa.

A banda, es van iniciar els tràmits per 
concedir el títol de Manresana Il·lus-
tre a Maria Matilde Almendros Carca-
sona, coincidint amb el centenari del 
seu naixement (més informació sobre 
aquest tema a la pàgina 11).

Canvis en el plenari
El darrer punt de l’ordre del dia del ple 
va servir per acomiadar la regidora 
del Centre Històric, Claudina Relat 
Goberna, que ha renunciat al càrrec 
després d’acceptar ser la nova presi-
denta de la demarcació del Col·legi 
d’Arquitectes a la Catalunya Central. 
Relat va entrar al consistori manresà 
el 2019, formant part del grup de 
Junts per Manresa. Serà substituïda 
per Josep Maria Fius Rubí, que pren-
drà possessió del càrrec en el proper 
ple municipal, que tindrà lloc el 16 
de juny. A banda, durant la sessió, 
també es va informar de la voluntat 
del regidor Miguel Cerezo Ballesteros 
d’abandonar el grup municipal de 
Ciudadanos per passar a ser regidor 
no adscrit a cap partit.

Preservar el valor paisatgístic, principal 
objectiu del pla director de l’Agulla
Mantenir els valors paisatgístics i agraris 
actuals, vetllar per la convivència amb els 
nous usos possibles, pacificar el trànsit al 
parc i millorar la integració de les grans 
infraestructures. Són les principals con-
clusions del procés participatiu sobre el 
Pla Director urbanístic per a l’ampliació 
del parc de l’Agulla, que ha implicat més 
de 700 persones.

El procés participatiu volia recollir les 
necessitats del territori i la voluntat de la 
ciutadania abans de redactar el Pla Di-
rector Urbanístic, un instrument de pla-
nificació supramunicipal –impulsat pel 
Departament de la Vicepresidència de la 
Generalitat– que crearà el marc urbanís-
tic i territorial per ampliar el parc d’una 
manera ambientalment coherent, ajus-
tada a les necessitats de les persones 
usuàries i interconnectada amb els nu-
clis urbans que l’envolten, especialment 
Manresa i Sant Fruitós de Bages.

Un cop tancat el procés participatiu, 
les administracions tindran en compte 
les propostes per redactar el document 
que es portarà a aprovació inicial.

Milloren els índexs 
de seguretat
La tercera reunió de la Taula per la Segu-
retat, el Civisme i la Convivència, cele-
brada el maig, va constatar una caiguda 
del 16% dels robatoris amb violència i 
intimidació en els primers quatre mesos 
de 2022. Durant la sessió, es va valorar 
positivament el funcionament de les pa-
trulles mixtes –amb 1.133 visites a esta-
bliments– i es va informar que el segon 
paquet de càmeres de videovigilància ja 
està en fase de licitació, després que el 
primer ja estigui instal·lat i en funciona-
ment, i que s’ha millorat la il·luminació a 
les Muralles del Carme, Sant Domènec i 
Sant Francesc, i al carrer Carrasco i For-
miguera, amb uns punts de llum que 
impacten més directament a les voreres.
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Aquest mes de juny s’obrirà el procés 
de participació ciutadana per definir el 
nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) de Manresa, una eina bàsica per 
a l’administració local per planificar de 
manera integrada les xarxes que confor-
men el sistema de transport de la ciutat i 
la mobilitat de les persones que hi viuen, 
tenint en compte tots els models que 
s’utilitzen per als desplaçaments. 

Es faran un total de tres sessions ober-
tes a tota la ciutadania, que es distribuiran 
per temàtiques. El dia 14 (a les 18.30 h al 
Centre Cultural El Casino) la sessió por-
tarà per títol ‘Model 
de ciutat i entorn’ 
i s’hi debatran 
temes com l’apar-
cament, el trans-
port públic, la 
connectivitat ur-
bana, les zones de 
baixes emissions, 
les relacions metro-
politanes, el turisme i 
l’entorn urbà.

S’obre el procés de participació per 
definir el nou Pla de Mobilitat
El document permetrà la planificació de la ciutat des del punt 
de vista del transport públic i privat, dels aparcaments o dels 
desplaçaments a peu. Les sessions es faran el 14 i 15 de juny

La segona es farà el dia 15 (a les 16 h 
a la FUB) i portarà per títol ‘Mobilitat ac-
tiva’. S’hi tractaran temàtiques relacio-
nades amb els vianants, les bicicletes, 
els espais i entorns urbans prioritaris 
i la seguretat viària. I la tercera sessió 
(que també es farà el dia 15 a la FUB, en 
aquest cas a les 18.30 h) es titularà ‘Mo-
bilitat inclusiva i universal’ i s’hi tractarà 
la mobilitat amb perspectiva de gènere 
i l’accessibilitat per a tota la ciutadania, 
tenint en compte la diversitat funcional 
i social. També es vol debatre en relació 
a la mobilitat des del punt de vista dels 

infants i de la gent gran. A banda de les 
sessions, també es pot participar a tra-
vés de la plataforma Decidim (https://
participa311-manresa.diba.cat).

Els treballs per afrontar el nou pla 
–que permetrà renovar el vigent, del 
2012– es van iniciar el novembre amb 
la fase prèvia de diagnosi, en la qual es 
van fer sessions amb els grups munici-
pals, tècnics municipals i el Consell de 
Mobilitat, que ara es tornaran a repetir 
per a l’elaboració de les propostes del 
nou pla. Dins d’aquesta mateixa fase, 
també es va fer un treball de camp i en-
questes telefòniques, que han permès 
conèixer i avaluar els hàbits de la ciuta-
dania de Manresa, així com realitzar una 
fotografia de la mobilitat actual de la 
ciutat. Totes aquestes dades s’exposaran 
en les sessions i es tindran en compte a 
l’hora de definir el nou Pla de Mobilitat 
de Manresa.

La Plana acull una jornada per prevenir 
els maltractaments a les persones grans
L’Ajuntament de Manresa i el Consell 
Comarcal del Bages organitzen una jor-
nada per prevenir els maltractaments a 
les persones grans. Es farà a l’Auditori de 
la Plana de l’Om (de 9 a 13 h), coincidint 
amb el 8 de juny, Dia mundial de la presa 
de consciència de l’abús i els maltracta-
ments a les persones grans. Les entrades 
són gratuïtes i es poden reservar a les 
taquilles del Teatre Kursaal o bé a la seva 
web:  www.kursaal.cat.

Els maltractaments a les persones 
grans són una realitat encara molt invisi-
ble que suposa una vulneració dels seus 
drets. Es produeixen en totes les classes 
socials i en qualsevol nivell cultural. Mal-
grat la seva magnitud, segueixen faltant 
actuacions de prevenció i d’intervenció.

La jornada inclourà les ponències 
‘Envellir en positiu: Desenvolupament 
personal i social de la vellesa’ (Fernando 
Villar, catedràtic de Psicologia del Des-

envolupament a la UB), ‘El respecte de 
les voluntats de les persones grans en 
el procés de final de vida’ (Isabel Alonso 
Dávila, Associació Dret a morir Digna-
ment) i ‘Els serveis especialitzats en els 
maltractaments de les persones grans, 
un camí a recórrer a l’Anoia, al Bages i a 
Manresa’. També es farà la presentació de 
l’exposició ‘SOM GRANS’. Impulsada pel 
Consell Municipal de les Persones Gran, 
incorpora fotografies d’Oriol Segon, que 
busquen trencar el concepte d’edatisme.

S’urbanitzen els 
carrers Germà 
Isidre i Torrent dels 
Predicadors

Aquest maig s’ha iniciat la urbanitza-
ció del carrer Germà Isidre i del carrer 
Torrent dels Predicadors (a la imatge), 
dues obres reclamades pel veïnat que 
es finançaran gairebé en la seva totalitat 
amb l’aportació dels propietaris. En el 
cas del carrer Germà Isidre, els treballs 
coincideixen amb la finalització de l’avin-
guda dels Països Catalans, que deixaran 
tot l’entorn urbanitzat. Les actuacions 
comporten restriccions de trànsit.



7

L’ExpoBages  
retorna amb força 

Després de dos anys de parada obligada 
per la pandèmia, la fira multisectorial de 
referència de la Catalunya Central, l’Ex-
poBages, va retornar amb força al centre 
de Manresa el cap de setmana del 21 i 
el 22 de maig. Més de 130 expositors, el 
20% més que en la darrera edició, van 
participar a la fira, que durant dos dies 
va omplir de comerç, gastronomia, acti-
vitats i festa el Passeig Pere III, el carrer 
Guimerà, la plaça Sant Domènec i el seu 
entorn, sota unes temperatures plena-
ment estiuenques. Els visitants van po-
der gaudir de l’oferta d’una fira multisec-
torial amb parades d’artesans i comerç.

Una de les novetats rellevants d’en-
guany va ser l’Espai TecnoB@ages, nas-
cut de la voluntat de la comissió organit-
zadora per reforçar la potencialitat del 
sector tecnològic a la Catalunya Central. 
L’espai, ubicat a Sant Domènec, va acollir 
expositors, xerrades i diferents activitats 
relacionades amb la tecnologia.

ExpoBages és organitzat per l’Ajunta-
ment de Manresa, la Fundació Turisme i 
Fires de Manresa, la UBIC i la Cambra de 
Comerç de Manresa, amb el suport de la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Manresa, seu de la  
Mobile Week Catalunya
Per segon any consecutiu, la capital del 
Bages ha estat una de les ciutats amfi-
triones de Mobile Week Catalunya, una 

iniciativa vinculada al Mobile World Ca-
pital Barcelona, gràcies a la col·laboració 
de l’Ajuntament de Manresa, l’UPC Man-
resa i l’associació TIC Bages.

Unes 500 persones van participar en 
les activitats que es van programar du-
rant la primera setmana de maig en dife-
rents espais de Manresa. Els actes tenien 
com a objectius apropar la tecnologia a 
la ciutadania de la comarca, aconseguir 
persones digitalment competents i crear 
espais de debat sobre l’impacte de la 
tecnologia a la societat.

D’entre les activitats, cal destacar la 
conferència de l’expert Genís Roca; un 
taller de teatre sobre els beneficis i els 
riscos de les xarxes socials; un taller 
d’eines digitals per a persones grans i la 
Mobile Family Day, una jornada en què 
grans i petits van poder experimentar 
l’ús de les TIC d’una manera divertida.

Acte institucional per  
dir prou a la LGTBI-fòbia

L’Ajuntament de Manresa va comme-
morar el 17 de maig el Dia Internacional 
contra la LGTBI-fòbia amb un acte insti-
tucional per sensibilitzar i visibilitzar les 
discriminacions que encara existeixen 
per motius de diversitat afectiva, sexual 
i de gènere. Enguany es va donar prota-
gonisme a les vivències entorn les inter-
sexualitats. Tot i que en els últims anys 
han anat guanyant visibilitat, continua 
sent necessari fer visibles persones refe-
rents de les diferents maneres de fer, ser, 
estar i sentir. Durant l’acte, es va projec-

tar el curtmetratge ‘Se receta Silencio’, 
produït com a eina per trencar el silenci 
al voltant de les vivències intersexuals.

L’Ajuntament també va desplegar la 
bandera irisada al balcó consistorial, en 
una acció que va anar a càrrec de repre-
sentants de tots els grups municipals, en 
compliment d’un acord de ple, que tam-
bé estableix que es tornarà a penjar el 28 
de juny, Dia de l’Orgull LGTBI.

L’Ajuntament, reconegut 
per la seva transparència

L’Ajuntament de Manresa ha aconse-
guit, per vuitè any consecutiu, el màxim 
nivell de transparència, el 100%. Així 
ho ha acreditat el Segell Infoparticipa 
que atorga el Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutadania Plu-
ral de la UAB. El consistori manresà re-
peteix així els excel·lents resultats que 
ja va assolir en les anteriors edicions. El 
Mapa Infoparticipa és una plataforma 
que publica els resultats d’avaluar la 
informació que ofereixen ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions en les 
seves web, amb l’objectiu de promou-
re’n la millora.

D’altra banda, l’Ajuntament de Manre-
sa també ha estat reconegut pel Consor-
ci d’Administració Oberta de Catalunya 
com un dels ens capdavanters en la im-
plantació de l’administració digital en la 
7a edició dels ‘Reconeixements Admi-
nistració Oberta’, que valoren l’ús dels 
serveis d’administració electrònica en 
la seva relació amb la ciutadania i en la 
seva gestió interna i el govern obert.

La història del barri de la 
Carretera de Santpedor, 
recollida en un llibret
El projecte ‘Recordes?’ del Pla de Desen-
volupament Comunitari de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de Manresa 
(FAVM), que rep el suport de l’Ajunta-
ment de Manresa, ha publicat ‘El barri 
de la Crta. de Santpedor a través Xerrada de Genís Roca durant la Mobile Week Catalunya, sobre les possibilitats del metavers i el 5G
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dels records’, un llibret que recupera la 
història del barri a través del testimo-
ni de veïns i veïnes. L’obra recupera la 
memòria popular del barri, des de fi-
nals del segle XIX fins als nostres dies, 
a través del relat de veïns i veïnes i de 
les fotografies aportades. El llibret ha 
implicat equipaments, comerços i enti-
tats de tot el barri, i també l’alumnat de 
l’Institut Pius Font i Quer.

Portes obertes al Campus 
amb rècord d’assistència
Més de mil persones van participar en 
la Jornada de Portes Obertes del Cam-
pus Universitari de Manresa. Es tracta 
de la xifra de participació més alta de 
totes les edicions conjuntes de portes 
obertes celebrades fins ara. La jornada, 
organitzada per l’Ajuntament i les uni-
versitats manresanes, va permetre que 
els estudiants poguessin conèixer tota 
l’oferta universitària de la ciutat i van 
poder accedir a les universitats de la 
ciutat: UManresa-FUB i UPC Manresa, i a 
les diferents instal·lacions del Campus: 
la Clínica Universitària, les Residències 
Universitàries i la Biblioteca del Campus 
Universitari.

Emotiva macrocantada 
solidària a la plaça Major
Centenars de persones van participar a 
la macrocantada solidària que l’Ajunta-
ment va organitzar a la plaça Major, amb 
la col·laboració de Mossos Solidaris, la 
Fundació Althaia i ‘The Sing Sang Sung’ 
en el marc de la caminada “Fem el camí 
al teu costat” que cada any recull diners 
pels serveis d’Oncologia de la Catalunya 
Central, per la seva investigació contra el 
càncer.  Els assistents van assajar i corejar 
tots junts la cançó ‘T’he trobat a faltar’, 
de Buhos, en una emotiva cantada amb 
la implicació de membres del grup.

Donació de l’arquitecte  
Josep Maria Esquius

L’arquitecte Josep Maria Esquius Prat ha 
fet donació a l’Ajuntament de Manresa 
de 1.365 expedients corresponents a 
projectes arquitectònics realitzats al llarg 
de la seva extensa trajectòria. Considerat 
l’arquitecte de referència de la Manresa 
de finals del franquisme i de la transició 
democràtica, es va llicenciar el 1964 a 

l’Escola d’Arquitectura de Barcelona de 
la UB i compta amb projectes destacats 
a la ciutat, a la comarca i al país. L’acte de 
donació va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia (al mig de la 
imatge amb Esquius), de la regidora de 
Cultura, Anna Crespo Obiols, i del direc-
tor de l’Arxiu Comarcal del Bages, Marc 
Torras Serra, que custodiarà, conservarà 
i divulgarà el fons donat per Esquius.

Manresa ret homenatge a 
l’enginyer Josep Noguera

El Museu de la Tècnica de Manresa va 
acollir el 18 de maig un acte de reco-
neixement a l’enginyer manresà Josep 
Noguera i Farreras (València, 1903-Bar-
celona, 1990). Va ser membre d’una 
nissaga familiar manresana vinculada 
al tèxtil, va viure a Manresa del 1907 al 
1925, quan va fugir de la ciutat en plena 
dictadura de Primo de Rivera. Instal·lat a 
Manchester es va convertir aviat en un 
referent internacional de la innovació 
de la indústria tèxtil. L’acte de reconeixe-
ment va formar part de la programació 
del Dia dels Museus a Manresa.

Participants a la macrocantada, que va recollir fons per als serveis d’Oncologia d’Althaia

Visitants de la jornada de portes obertes 
al Campus Universitari de Manresa
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Dissabte 24 de setembre

Camí Ignasià de Verdú a Manresa

IGNASIANA BTT
Ja estan obertes les inscripcions per a la 
2a edició de la Ignasiana BTT, que es farà 
el 24 de setembre. Es tracta d’un itinerari 
en BTT autoguiat en GPS de 115 quilòme-
tres, que ressegueix les tres últimes eta-
pes del Camí Ignasià, de Verdú a Manresa, 
passant per Cervera, Igualada, Marganell 
i la falda de Montserrat. És una vivència 
esportiva no competitiva que convida a 
descobrir els atractius turístics i paisatgís-
tics dels municipis per on transcorren els 
darrers quilòmetres del Camí Ignasià, els 
mateixos indrets que va travessar Ignasi 
de Loiola ara fa exactament fa 500 anys. 
Després de la primera edició, celebrada 
l’any passat amb més d’un centenar de 
participants, l’edició d’aquest 2022 incor-
pora una nova modalitat de 50 quilòme-

tres, una versió més curta amb sortida a 
Igualada i arribada a Manresa, pensada 
per a acollir els participants amb me-
nor preparació, però també aquells que 
vulguin descobrir les últimes etapes del 
Camí Ignasià amb bicicleta. Les inscrip-
cions es poden fer a manresa2022.cat o 
runedia.com. També a l’Oficina de Turis-
me de Manresa.

 

El dia 22 de cada mes

De la Basílica de la Seu a l’Espai 1522

DESCOBREIX MANRESA

Manresa Turisme ofereix de manera 
gratuïta cada dia 22 de mes la visita 
guiada “Manresa, Cor de Catalunya” 
com a acció de promoció turística vin-
culada a Manresa 2022. La visita fa un 
recorregut cronològic des de la Basíli-
ca de la Seu fins a l’Espai Manresa 1522, 
passant pel renovat Carrer del Balç, i 
incorpora elements vinculats a Ignasi 
de Loiola, com la relació amb l’artista 
Joseph Beuys o l’explicació de l’escul-
tura de l’Acollida de Ramon Oms. Les 
visites tenen una durada de dues ho-
res i s’inicien a les 11.30 del matí. Les 
reserves gratuïtes per als dies 22 es 
poden fer a la web de Manresa Turisme 
www.manresaturisme.cat. La mateixa 
visita es pot fer de dimarts a dissabte, 
també a les 11.30 hores, a un preu de 8 
euros per persona (entrada general) i 
de 7,2 euros la tarifa reduïda.

 

En ple any 2022, les Jornades Gas-
tronòmiques arriben a la seva cinque-
na edició potenciant l’agermanament 
entre Euskadi –inici del Camí Ignasià– i 
Manresa, on Ignasi de Loiola va arribar 
ara fa just 500 anys. El mestre de pin-
txos Josean Merino –nascut a Azpei-
tia, ciutat natal d’Ignasi de Loiola– i el 
reconegut cuiner manresà Jordi Cruz 
–que compta amb sis estrelles Miche-

lin– simbolitzaran aquesta unió. Fins a 
Manresa també vindrà el mestre pas-
tisser Ignazio Egaña, creador dels pas-
tissos ‘Inazis’, i la popular cuinera Ada 
Parellada. A més a més, les demostra-
cions de cuina en directe comptaran 
amb una important presència de xefs 
bagencs,  amb Jordi Llobet, Àlex Porta-
les, Xaro López i  Jacint Soler, fruit de 
la col·laboració del Gremi d’Hoteleria i 
Turisme del Bages.

Les Jornades Gastronòmiques del 
Camí Ignasià es faran el cap de setmana 
de l’11 i 12 de juny al Museu de la Tèc-
nica de Manresa. El visitant podrà des-
cobrir, tastar i comprar els productes 
agroalimentaris més representatius del 
Bages i d’Euskadi, territori ignasià con-
vidat d’enguany, i gaudir d’un programa 
d’activitats que contindrà tas tos guiats i 
showcookings de cuina en directe.

Dissabte 11 i diumenge 12 de juny

Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià

MERINO I CRUZ, CONNEXIÓ AZPEITIA - MANRESA 

 Música i festa

NOTÍCIES

Esport

Manresa al món
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CULTURA

El Centre Cultural del Casino de Man-
resa acull l’exposició d’art contempo-
rani ‘L’altre ubic. Migracions del cos 
fragmentat’, que es pot visitar fins al 10 
de juliol i que forma part del programa 
itinerant del Departament de Cultura 
de la Generalitat. La mostra, impulsada 
pel Festival Panoràmic de Granollers, 
reflexiona sobre la identitat de gène-
re i el propi cos en el context actual 
d’exposició a les xarxes socials i inclou 
visites guiades a grups d’alumnes de 
secundària.

L’exposició mostra el context actual 

Una exposició al Casino reflexiona sobre 
la identitat de gènere i el propi cos
La mostra, d’art contemporani, es pot visitar fins al 10 de juliol

d’hiperconnectivitat, en el qual vivim 
cada vegada més pendents de les xar-
xes i el paradoxal efecte d’isolament 
que això provoca. Aquest aïllament ens 
fa remetre al propi jo, tant en el pla psí-
quic com en el físic. L’exposició, a més, 
vol explorar la identitat de gènere, i 
també altres mirades cap a la transfor-
mació del cos i el que ens fa visibles so-
cialment. També es volen replantejar les 
actituds que van associades a aquests 
rols predeterminats i, d’una manera 
més abstracta, les infinites possibilitats 
de pensar-nos.

‘El llenguatge de les caixes’, al Museu
El Museu de Manresa exposa fins al 31 
de juliol l’exposició ‘El llenguatge de les 
caixes’. Es tracta d’una mostra conjunta 
d’Antolina Vilaseca i Hilda Zagaglia, ar-
tistes vinculades a dues ciutats, Manre-
sa i Alta Gracia (Argentina), en les quals 
l’herència i la presència jesuítica són molt 
importants.

En l’exposició, les caixes esdevenen 
universos que, a través de petits bocins 
de realitat, adopten una dimensió sim-
bòlica i estètica nova en incorporar-se 
en una caixa entesa com un espai on 
l’artista organitza el seu pensament, ma-

nipula continguts, transforma concep-
tes i processa idees per comunicar-les a 
través de l’art. Amb l’exposició, el museu 
comparteix un projecte amb un altre 
equipament de fora del nostre país, el 
Museo Estancia Jesuítica de Alta Gracia y 
Casa del Virrey Liniers, a l’Argentina.

Torna la revetlla  
infantil sense petards
La nit de Sant Joan, l’Ajuntament i Imagi-
na’t tornen a organitzar la revetlla infan-
til sense petards. Serà a partir de les 8 del 
vespre a la plaça Major. Els participants 
podran gaudir de l’espectacle ‘ZUM’, del 
grup ‘La tresca i la verdesca’, una obra 
musical d’animació, per a públic familiar.

Els museus de Manresa 
estrenen el seu propi joc
L’Ajuntament i els equipa-
ments museístics de Man-
resa han estrenat el Joc dels 
Museus, una proposta inèdita 
que estarà en vigor fins al 30 
de juny. L’objectiu és incentivar 
el públic familiar a visitar els 
museus de la ciutat i, d’una for-
ma lúdica, descobrir una peça a 
cadascun d’ells. Els fulletons del joc es po-
den trobar al Museu de Manresa, al Museu 
de la Tècnica, al Museu de Geologia Valen-
tí Masachs, al Museu històric de La Seu, a 
l’Espai Manresa 1522 i al carrer del Balç.

Exposició sobre la dona 
en el món musical català
El Casino acull fins al 12 de juny l’expo-
sició ‘Pugem els escenaris’, un projecte 
artístic que vol  posar de manifest la invi-
sibilització que pateixen les dones, per-
sones LGTBI o amb identitats dissidents, 
de la indústria musical catalana.
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La ciutat de Manresa és aquest any l’epi-
centre dels actes de l’Any Maria Matilde 
Almendros Carcasona (Manresa, 1922 - 
Barcelona, 1995), commemoració apro-
vada pel Govern de la Generalitat, coin-
cidint amb el centenari del naixement 
d’una de les locutores més populars i 
estimades de Catalunya –pionera en l’ús 
del català durant el franquisme– i una de 
les actrius més reconegudes de la seva 
època. L’Ajuntament de Manresa, l’Insti-
tut Català de les Dones, l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya, Ràdio 
Manresa, el Col·legi de Periodistes de 

Manresa homenatja la popular locutora  
i actriu Maria Matilde Almendros
Nascuda fa 100 anys a la capital del Bages, va ser una de les 
locutores més populars i estimades de Catalunya, pionera en l’ús 
del català. La Generalitat ha aprovat la commemoració enguany

Catalunya i El Galliner impulsen els ac-
tes que se celebren al llarg de l’any per 
reconèixer i divulgar la seva trajectòria.

Les activitats van començar el març i 
tindran com a acte central la inauguració 
de l’exposició, dedicada a la seva perso-
na, el 13 de juny a les 6 de la tarda, a la 
seu del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, a Barcelona. Serà una exposició 
itinerant que arribarà a Manresa el 20 de 
setembre a l’Espai Plana de l’Om.

D’altra banda, l’Ajuntament de Man-
resa ha iniciat els tràmits per concedir 
el títol de ‘Manresana Il·lustre’ a Maria 
Matilde Almendros, distinció que haurà 
de ser aprovada pel ple municipal. Si així 
succeeix, Almendros serà la 27a persona 
que forma part de la Galeria de Manre-
sans Il·lustres, i serà just la segona dona, 
darrere Àngela Margarida Prat de Serafí.

A Manresa, també es col·locarà una 
placa commemorativa a l’edifici on va 
viure els primers anys, al carrer Vilanova. 
Ja s’està preparant també una petita re-
creació teatral, a càrrec dels alumnes de 
l’Institut Guillem Catà.

A punt la temporada de tardor al Kursaal
L’estiu comença... però el Kursaal ja té a 
punt la programació de la tardor, que 
abraça des de la Festa Major fins a Cap 
d’Any. El dissabte 11 de juny ja es podran 
comprar les entrades d’aquesta nova tem-
porada, en què passaran pels espais que 
gestiona el Kursaal (Teatre Kursaal, Teatre 
Conservatori i Espai Plana de l’Om) una 
setantena d’espectacles de teatre, música, 
circ, dansa, òpera... per a tots els públics.

A 10 del matí es posaran a la venda els 
Abonaments del Toc de Teatre (un pack 
de 4 obres teatrals) i les dues modalitats 
del Toc d’Òpera (2 o 4 òperes). I a les 11 
ja es podran comprar entrades per a tots 
els espectacles i la resta d’abonaments. 

La nova programació portarà a Manre-
sa artistes com Bruno Oro i el seu espec-
tacle ‘Sí o no?’, el monòleg de Joan Pera 
‘Master Xof’, el musical creat pel Tricicle 
‘Forever young’, les comèdies ‘El sopar 
dels idiotes’ o ‘Sólo llamé para decirte 
que te amo’, o obres com ‘L’oreneta’ amb 

Emma Vilarasau i Dafnis Balduz o 
‘Immunitat’ de Jordi Casanovas. 

També hi haurà els concerts 
d’Els Pets, Obeses, Sau, Lil-
dami, Lídia Pujol, Marc Pa-
rrot, Celeste Alías, La Lud-
wig Band, Falsterbo…

Les entrades es poden 
comprar a kursaal.cat o a les 

t a q u i l l e s (de dimarts a dissabte d’11 h 
a 13 h i de 18 a 20 h).

MÉS PROPOSTES

FESTIVAL BATECS
Festival de Dansa de Manresa

DEL 16 AL 19 DE JUNY
DIVERSOS ESPAIS: SANT DOMÈNEC, FIUS 
I PALÀ, JARDINS DE LA COVA, ESPAI 1522, 
LA GARE I CENTRE CÍVIC LES ESCODINES

L’HORA FELIÇ
Actuacions musicals de Ruïnoses, 
Ual·la i Vardo Wagos.

DISSABTE 11 DE JUNY 
DE 12 A 21H 
BAIXADA DELS DRETS

FESTIVAL FLAMES
Amb les actuacions de ZOO, Los 
Chikos del MaIz, Lágrimas de Sangre, 
Xavi Sarrià, Auxili, JazzWoman...

DIJOUS 23 I DIVENDRES 24 DE JUNY
PALAU FIRAL DE MANRESA

LES ESTACIONS DE L’ANY
Exposició de fotografies de Jordi Pre-
ñanosa Serra sobre les 4 estacions de 
l’any, amb estampes manresanes.

FINS AL 13 DE JUNY
ESPAI JOVE JOAN AMADES

Podeu consultar tota  
la programació cultural  
a manresacultura.cat
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En aquesta pàgina L’Apuntador 
dona a conèixer cada mes una as-
sociació de veïns i veïnes de Man-
resa, amb l’objectiu d’explicar els 
serveis que ofereixen i de divulgar 
les activitats que porten a terme.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
I VEÏNES DEL POBLE NOU
La Pepeta, el Pepet, la Josefina, el Josep, 
el Tinet i la Violeta han tornat a fer festa 
grossa aquest any al barri del Poble Nou 
de Manresa. Són els sis gegants del bar-
ri i, després de dos anys sense sortir del 
local a causa de la pandèmia, el passat 
març, pels voltants de Sant Josep, van 
tornar a passejar pels carrers, amb motiu 
de la Festa Major del barri, que no es po-
dia celebrar des del 2019.

El Poble Nou és l’únic dels barris de 
Manresa que disposa de gegants propis 
i, per aquest motiu, s’han convertit en 
un dels seus elements més emblemàtics. 
“En Pepet i la Pepeta van ser els primers 
gegants que vam tenir, l’any 1990, i re-
presenten la pagesia, en homenatge als 
primers habitants del barri”, explica Va-
lentí Serra Juberó, que és president de 
l’Associació de Veïns del Poble Nou des 
del 1988. De fet, el gegantó Tinet (dimi-
nutiu de Valentí), estrenat el 1992, es va 
crear pensant en ell. “Té la meva cara, de 
quan jo tenia 22 anys”, explica. Posterior-
ment, van venir en Josep i la Josefina, el 
1995, i, finalment, la Violeta, el 1999.

La trobada de geganters d’aquest any 
al Poble Nou va reunir vuit colles d’arreu 
de Catalunya. Es tracta d’una xifra inferior 
a la que era habitual abans de la pandè-
mia, quan s’hi solien reunir tretze o catorze 
grups. “Des del març fins ara les trobades 
de gegants es van recuperant i van reu-
nint més colles. Nosaltres, al llarg de l’any, 
anirem tornant les visites que ens van fer a 
Manresa, tot participant en altres trobades 
d’arreu de Catalunya”, explica Valentí Serra. 
Els gegants del Poble Nou també partici-
pen cada any a la Festa Major de Manresa.

ACTIVITATS TOT L’ANY
La trobada gegantera és un dels plats 
forts cada any de la Festa Major del Poble 
Nou, que també reuneix activitats de tot 
tipus: calçotada, botifarrada, caminada a 
Joncadella, ball de festa major, cantada 
d’havaneres, visites guiades pel barri… 
És el moment amb més activitat al barri, 
però no l’únic. Al llarg de l’any, l’Associa-
ció de Veïns del Poble Nou organitza al-
tres esdeveniments, com la cavalcada de 

reis i el patge reial, i també l’homenatge 
a la gent gran, que enguany es vol recu-
perar després que les últimes edicions 
s’hagi suspès arran de la covid-19.

A banda del calendari festiu anual, l’As-
sociació de Veïns del Poble Nou s’enca-
rrega d’omplir d’activitat cada setmana 
el seu local social, situat al carrer de Flor 
de Lis, 22 (al xamfrà del carrer Mossèn 
Serapi Farré i molt a prop del Centre Hos-
pitalari). El local es va estrenar l’any 2018, 
després que fins llavors hagués tingut la 
seu social a l’antic Escorxador.

Ara, és escenari cada dia de nombro-

ses activitats socials, inclusives i comuni-
tàries, destinades al veïnat del barri.

Els dilluns, de 18 a 19 hores, hi ha un 
taller de memòria (on hi participen ac-
tualment una trentena de persones) i, 
de 19.30 a 21 hores, assaig de gegants 
(tant de coreografia com de portador de 
gegants). Els dimarts, de 10 a 11 hores, 

taller de gimnàstica suau. Els dimecres, 
de 20 a 21 hores, es fa un taller d’iniciació 
de gralla i tabal, que es repeteix el diven-
dres. Dijous, de 10 a 11 hores, taller de 
dansa i, de 19.45 a 20.45 hores, ball en 
dansa. Finalment, de 20.30 a 21.30 hores, 
es fa un assaig de gralla per a persones 
que ja n’estan iniciades. A més a més, al 
llarg de l’any, l’Associació de Veïns orga-
nitza diverses xerrades, sobre salut, pre-
venció de robatoris i prevenció d’incen-
dis d’habitatge.

D’altra banda, l’entitat també ofereix 
serveis als socis de l’Associació de Veïns. 

Per un cantó, s’encarrega de comuni-
car-los, a través del correu electrònic, 
qualsevol informació d’interès del barri 
o municipal. I també gestiona la secció 
d’enterraments de l’entitat. Actualment, 
540 famílies del barri són sòcies de 
l’Associació de Veïns i Veïnes, que es va 
constituir l’any 1978.

BARRIS 

Aquest mes parlem amb  
VALENTÍ SERRA JUBERÓ, 
president de l’Associació de Veïns  
i Veïnes del Poble Nou 

Els gegants són un dels elements més distintius de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou. L’entitat 
organitza cada setmana nombroses activitats al seu local



Edifici Casa Consistorial
 93 878 23 00

Àrea de Serveis a les Persones
 93 875 24 84

Serveis Socials
 Zona Centre - 93 872 45 98
 Zona Llevant - 93 878 40 00
 Zona Nord - 93 878 43 40
 Zona Ponent - 93 872 24 77
 serveissocials@ajmanresa.cat

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
 93 876 83 38 / 93 875 24 85

Oficina Municipal d’Habitatge 
 93 878 23 82

Unitat d’Acollida 
 93 878 24 84

Oficina d’Atenció a l’Activitat  
Econòmica (OAE) 

 93 878 24 01  oae@ajmanresa.cat

Oficina d’Atenció Tributària (OAT)
 93 878 24 43 / 93 878 24 14
 oat@ajmanresa.cat

Serveis funeraris 
 93 878 23 87

Servei d’Informació i Atenció a  
la Dona SIAD Montserrat Roig 

 93 875 23 10  676 616 554
 siad@ajmanresa.cat

Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ 
 93 875 23 10  sai@ajmanresa.cat

Oficina Jove del Bages 
 93 877 13 60  676 66 41 42
 bages@oficinajove.cat

Centre de Desenvolupament  
Empresarial (CEDEM) 

 93 878 76 25  679 191 576 
 cedem@ajmanresa.cat

Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO)
 93 877 64 90 / 676 686 914
 cio@ajmanresa.cat

Centre Cultural El Casino 
 93 872 01 71

Biblioteca del Casino 
 93 875 36 36  b.manresa.c@diba.cat

Biblioteca Ateneu Les Bases
 662 60 69 77  b.manresa.ab@diba.cat

Oficina de Turisme
 93 878 40 90

Aigües de Manresa 
 info@aiguesmanresa.cat
 93 872 55 22 (informació) 

 900 55 55 22 (avaries 24 h)

Policia Local
 092 - 93 875 29 99 

Protecció Civil
 93 872 91 00

Per acudir a alguns serveis municipals, cal 
concertar cita prèvia. Més informació a: 
manresa.cat/demanarcitaprevia

Policia Local
 092

Urgències
 112

Atenció a víctimes de violència masclista
ICDones/Mossos

 900 900 120 (24 h gratuït)  671 778 540
SIE Manresa

 93 628 98 91 (de dilluns a dijous de 9 a 
 19.30 h; divendres, 9 a 15 h)
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OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
(OAC)

 Plaça Major, 1 bx
 93 878 23 01 

 010 (amb cost segons operadora)
 oac@ajmanresa.cat

 Horari general  
 (del 16 de setembre al 30 de juny):
 Dilluns, de 9 a 18 h  
 De dimarts a divendres, de 9 a 15 h

 Horari d’estiu  
 (de l’1 de juliol al 15 de setembre): 
 De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Consultes al WhatsApp  
de l’Ajuntament

 644 06 98 01 
 Guarda el número i escriu ‘hola’

Tràmits per seu electrònica
 manresa.cat/seuelectronica 

Com podeu treballar  
a l’Ajuntament?
Per conèixer tota l’oferta pública  
podeu consultar les convocatòries a  
manresa.cat/convocatories. 
Properament cal incorporar un/a tècnic/a 
especialista d’esports, gruistes i un/a 
professor/a de trompa. També tres 
policies locals en règim de comissió de 
serveis.
Per a més informació podeu trucar  
al 93 875 24 44 o escriure a  
seleccio@ajmanresa.cat
A més, a ciomanresa.cat hi trobareu 
eines, formació i ofertes de feina.

L’Ajuntament a les xarxes socials
  @ajmanresa       AjuntamentManresa       @manresa.cat 
  AjuntamentdeManresa       t.me/AjuntamentdeManresa

INFORMACIÓ  
DE SERVEI 

També podeu 
consultar la web 
manresa.cat

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT

CONCERTACIÓ DE CITA PRÈVIA

EMERGÈNCIES
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ACREDITAR EL 
TREBALL DE CURES
Ens diu Joan Tronto que, per aconse-
guir una veritable democràcia cuida-
dora, les obligacions dels governs són 
dues: detectar necessitats i repartir 
responsabilitats. I això implica no 
donar l’esquena a una realitat que ens 
cal abordar ja de forma integral: les 
cures. Un espai dividit per la meitat, 
entre treball remunerat i no remunerat 
(familiar), exercit en la pràctica totali-
tat per dones, la majoria de les quals 
migrades i invisibilitzades per una Llei 
d’Estrangeria que no ho posa fàcil.

Des de les polítiques estatals i 
nacionals cal establir itineraris que 
no tanquin portes a la regularització, 
capacitació i inserció. Avui, encara no 
en disposem. L’acreditació d’auxiliar 
d’atenció a les persones en situació 
de dependència implica tenir una 
formació regularitzada a la qual no po-
den accedir si no tenen regularització 
administrativa, i aquesta és la situació 
que tenen moltes dones a Manresa.

Tant Càrites com l’Ajuntament tenen 
programes específics per aquest 
col·lectiu. S’ofereix formació i asses-
sorament perquè coneguin els seus 
drets i es dona informació i suport a la 
contractació per part de les famílies. 
És un primer pas que permet la seva 
regularització, però els contractes 
acaben sent de treballadores de la llar, 
quan en realitat fan tasques de major 
valor, i les que volen progressar per 
obtenir-ne un de gericultora es topen 
amb una formació que no està gens 
alineada amb la conciliació i amb el fet 
que els cal continuar treballant.

Per aquest motiu, cal posar-ho més 
fàcil. Ens ho diu la demanda social, la 
demografia i el mercat laboral. I ens cal 
visibilitzar la seva tasca i reconèixer-ne 
el valor essencial.

Mariona Homs Alsina
Esquerra Republicana de Catalunya

BOTS PER A LA 
COHESIÓ SOCIAL
Què us sembla la idea de fer música 
amb pilotes de bàsquet? Nosaltres en 
fem cada dimarts! Tant se val si teniu 
12 anys o 79. Tothom hi és benvingut!

Fem música amb pilotes de bàsquet 
per compartir emocions i sentiments, 
per aprendre a fer ritmes, per aprendre 
a tenir paciència, per conèixer-nos 
més a nosaltres mateixos i els qui ens 
envolten i, sobretot, per passar-ho bé!

Bots pel Canvi és una proposta de la 
Regidoria de Joventut  en el marc de 
Manresa 2022. Un projecte que trans-
forma i que ens transforma. I nosaltres 
ho fem a través de la música i de la 
cultura perquè creiem fermament que 
són eines molt valuoses de transfor-
mació i de cohesió social.

És una proposta per anar més enllà 
de nosaltres mateixos i bategar amb 
els altres. Acompassadament. Per fer 
una Manresa de tots i per a tots. La 
gent de Bàsket Beat –que són qui van 
tenir la idea– ens conviden a omplir de 
ritme la plaça per fer-la més amable i 
acollidora. 

Perquè Manresa també la fem al ca-
rrer. Cada dimarts la plaça ens és casa, 
ens acull, ens aixopluga, ens fa de 
sostre. Dimarts rere dimarts fem vincle. 
Teixim lligams d’afecte entre nosaltres. 
Botant la pilota aprenem a mirar-nos 
amb empatia, a entendre’ns. Aprenem 
a fer pinya.  Fem equip!

Botem plegats perquè somiem en 
una Manresa més solidària, més justa, 
més equitativa i, també, per què no?, 
més musical. Fins dimarts a les sis a la 
plaça de Crist Rei! 

Rosa M. Ortega Juncosa
Junts per Manresa

APUNTEM-NOS  
PER MANRESA!
Lefevbre reivindicava el dret a la ciutat 
per combatre l’especulació i l’exclusió 
social i residencial. Cal treballar un nou 
pacte cívic-ciutadà per un dret a la ciu-
tat per a tothom; cercant noves opor-
tunitats, amb perspectiva de mirada 
llarga sense oblidar les necessitats per 
desenvolupar el dia a dia: sense abati-
ments, optimista i creatiu, integrador 
i progressista. Una Manresa capaç de 
sumar i implicar, resilient i transforma-
dora davant temps d’incerteses. 

Els alcaldes Cornet, Valls, i Camprubí 
endegaren les bases del municipa-
lisme manresà més representatiu i 
inclusiu. No sols pel fet de ser referents 
progressistes, sinó perquè entenien la 
governança municipal com la demo-
cràcia representativa que no utilitza 
el refugi de la democràcia directa per 
defugir de decisions cabdals. A Manre-
sa fórem pioners no sols dels models 
participatius directes més a l’abast, 
sinó també dels conceptes avançats 
de cogovernança, com la concertació 
publicoprivada i la cultura del pacte 
amb AAVV i entitats socioeconòmi-
ques, establint sinergies per entomar 
projectes de ciutat. 

Hughes a ‘La cultura de la queixa’ 
parla dels governants que fan ús del 
victimisme com actitud passiva i de 
constant evasió davant problemes 
culpant a altres del que no fan. Diàleg 
i entesa per assolir responsabilitats 
compartides, però tenint clar l’as-
sumpció de responsabilitats quan 
esdevingui necessari. Fonamental 
l’assertivitat, defensant l’interès comú 
i amb una actitud activa d’escolta  cer-
cant solucions als reptes que tenim. 

Antoni Josep Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya
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OPINIÓ  
DELS GRUPS 
MUNICIPALS 

MOBILITAT 
SOTERRADA
Fa aproximadament un any el govern 
municipal va anunciar la inversió de 40 
milions de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya per soterrar part del 
tram de la línia de tren que passa per 
Manresa i construir una nova estació 
a 262 metres de distància de l’actual, i 
en un futur  fer dues parades més a la 
ciutat.

 A Fem Manresa aquesta inversió 
no ens sembla prioritària, ja que no 
millorarà la mobilitat ni de la ciutat, 
ni la connexió amb Barcelona, ni ens 
connectarà amb la resta de la co-
marca. Aquesta inversió urbanística 
únicament perpetuarà l’ús del vehicle 
privat enfront del transport públic. 
Considerem que l’aposta hauria de ser 
la d’aprofitar el traçat ja existent de 
ferrocarril a la comarca i recuperar el 
projecte -ja plantejat el 2009- del tren 
comarcal, que inicialment permetria 
la connexió de Manresa, Sant Joan, 
Callús, Súria, Santpedor i Sallent, i, 
posteriorment, allargar la línia del 
tren cap a Balsareny, Navàs i Cardona, 
podent arribar així al Berguedà i al 
Solsonès, podent connectar amb una 
xarxa de transport públic  el Bages Sud 
i el Bages Nord.

 Si realment existeix un compromís 
per un transport públic de qualitat, és 
necessari que l’Ajuntament de Man-
resa i FGC es replantegin la inversió 
per al soterrament de la línia i la nova 
estació a plaça Espanya I que s’opti pel 
tren comarcal. Un projecte necessari i 
imprescindible per millorar de veritat 
la mobilitat comarcal, reforçar la 
xarxa de transport públic, reduir les 
emissions contaminants i, a la vegada, 
reforçar la capitalitat de Manresa.

Gemma Boix Pou
Fem Manresa-Amunt

MANRESA  
CIUTAT SACRA
Manresa i Sant Ignasi de Loiola són 
dues paraules simbiòtiques. No es pot 
obviar la connexió històrica entre totes 
dues i sens dubte és un factor relle-
vant que cal continuar potenciant. Mi-
rem Santiago de Compostel·la, un dels 
llocs de peregrinació més importants 
del món, generadora de treball i part 
vital a l’apartat econòmic, no només 
per a la seva ciutat, sinó per a tots els 
possibles territoris per on transcorre el 
pelegrinatge.

Hem de ser més ambiciosos al pro-
jecte i alinear posicions amb cadascun 
dels punts del recorregut. Hem de 
ser motor dinamitzador del projecte, 
però Manresa no ho podrà fer sola i, a 
més, requereix per impulsar una major 
inversió que contribueixi a la seva pro-
moció al llarg de les diferents etapes, a 
més de desenvolupament de sinergies 
amb el pelegrinatge.

Han estat 500 anys d’espiritualitat i 
la creació de l’ordre dels Jesuïtes dues 
fites molt importants relacionades 
amb Sant Ignasi i, per tant, amb Man-
resa. La Cova de Sant Ignasi és un gran 
tresor a l’abast de qualsevol pelegrí i ja 
hem de treballar amb el diagnòstic de 
la situació actual fins i tot abans que 
s’acabi aquest Any Ignasià i que aquest 
sigui punt de partida per desenvolu-
par un plantejament estratègic i un 
full de ruta més ambiciós, amb una 
inversió suficient. 

És una cosa que és patrimoni de la 
ciutat i que ningú no podrà canviar-ho, 
però, els resultats obtinguts fins ara, 
sota el nostre criteri, no han estat 
prou bons i hem perdut oportunitats 
importants.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos



“Aquí ens expliquen totes les formes 
possibles de trobar feina i ens ofereixen 
cursos per millorar”, explica l’Alba Mar-
tínez, una de les usuàries del Centre 
d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de 
Manresa. És una de les alumnes del curs 
d’Espais de Recerca de Feina, que dona 
eines per incorporar-se al món laboral. 

Una companya, l’Eva Roa, també valora 
satisfactòriament l’experiència. “Em vaig 
quedar sense feina i al CIO m’han ofert 
aquesta oportunitat. El curs està molt bé 
i en podem treure molt profit”, afirma.

El Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació 
té com a objectiu principal millorar les 
possibilitats de les persones que bus-
quen feina, tant les que estan fora del 
mercat laboral com les que volen canviar 
de feina. L’any passat, va donar informa-
ció en temes laborals a 2.898 usuaris. 
Gairebé 10.000 persones van participar 
en diferents accions del servei.

Habitualment, quan una persona es 
queda a l’atur, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) l’adreça al CIO. Un cop 
allà, els professionals del servei donen 
d’alta la persona a la borsa de treball Xa-
loc (la borsa de la Diputació de Barcelo-
na on es comparteixen ofertes de feina 

de tota la demarcació) i li donen hora per 
a una primera entrevista. A partir d’ales-
hores, en funció del perfil, necessitats i 
interessos de la persona, se li ofereix as-
sistir a cursos formatius o se l’inclou en 
accions específiques de programes con-
crets (de persones joves, de persones de 
més de 30 anys, etc.). Aquestes accions 

específiques, que busquen millorar 
l’ocupabilitat de les persones en recerca 
de feina, van des de tallers de currícu-
lums a accions de coaching, passant per 
la participació en un networking amb 
empreses, entre altres. 

Qualsevol persona en edat de treballar 
pot acudir al CIO, no només les persones 
que no tenen feina, sinó també les que 
volen millorar la situació professional. 
“Qualsevol pot necessitar orientació la-
boral al llarg de la vida. Estem en apre-
nentatge constant. Si als 35 o als 40 anys 
vull canviar de feina, puc anar perfecta-
ment al CIO per buscar orientació labo-
ral”, explica l’equip de professionals.

El Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació 
ofereix serveis gratuïts a les empreses: 
detecta les seves necessitats formatives, 
gestiona la borsa de treball, informa so-
bre ajuts i polítiques d’ocupació, etc.

Orientació laboral per a qualsevol  
persona en edat de treballar

LA CONTRA Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

CENTRE D’INICIATIVES  
PER A L’OCUPACIÓ

Plaça Cots, 5-7. Edifici Casa Caritat
08240 Manresa
Telf. 93 877 64 90
cio@ajmanresa.cat
www.ciomanresa.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 
Possibilitat d’atenció a la tarda amb cita prèvia 

També ens trobaràs a:

@ciomanresa

Alumnes del curs d’Espais de Recerca de Feina del CIO de Manresa

SI ESTÀS BUSCANT FEINA:
 T’oferim acompanyament personalitzat 
en el procés de recerca de feina: diagnosi 
ocupacional, informació sobre el mercat de 
treball, autoconeixement, acompanyament 
en la presa de decisions, disseny conjunt d’un 
pla de millora, sessions de preparació del CV, 
estratègies per afrontar l’entrevista de feina i 
sessions de recerca de feina.

 Gestionem formació en diferents 
especialitats per tal de millorar la teva 
qualificació professional. En molts casos, 
s’inclouen pràctiques en empreses.

 Disposem d’una borsa de treball on 
podràs inscriure’t a ofertes de feina de la 
província.

 Treballem per projectes destinats a 
col·lectius específics: joves, persones 
majors de 45 anys, treballadors/es de la 
indústria, persones amb discapacitat...

SI ETS UNA EMPRESA:
 Gestionem una borsa de treball amb 
diferents perfils professionals. Intermediem 
entre empresa i demandant i fem la 
preselecció de candidats sense cap tipus de 
cost. Difusió de les ofertes a la Xarxa Xaloc: 
https://xaloc.diba.cat/

 Realitzem la detecció de necessitats 
formatives de les empreses.

 Informem sobre ajuts i polítiques 
d’ocupació. Us assessorem sobre 
subvencions i incentius a la contractació.

 Disposem de diversos programes, amb un 
ampli ventall d’actuacions per a empreses, 
des de xerrades fins a col·laboracions 
público-privades, com pràctiques 
formatives.

 Fem difusió de la col·laboració entre 
l’empresa i el Servei d’Ocupació

QUÈ T’OFERIM?
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