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Propostes de la Taula de Seguiment 

1.Àmbit  Social 

Obrir a la participació d'entitats el desplegament de les 
noves polítiques d’integració social i sanitària, amb visió 
mes holística (Ampans). 

L'Ajuntament va impulsar el novembre passat el projecte ‘Manresa, ciutat cuidadora’, 
amb la col·laboració de diferents agents del territori i la complicitat d’entitats, 
institucions, persones cuidadores, persones cuidades, professionals o veïnat, entre 
altres. L’objectiu és  establir una xarxa comunitària que defineixi el nou model en la 
línia del que planteja la proposta de la Taula. 
 
A més, és una proposta que també es pot treballar el nou Consell d'Acció i Inclusió 
Social, que es va constituir el juliol de 2020 amb la participació de les entitats del 
tercer sector de la ciutat i que té com a objectiu esdevenir un espai de participació 
amb més transferència d’informació, així com millorar la coordinació amb entitats, 
institucions i organitzacions socials. 
 

Impulsar la formació en habilitats digitals a la ciutadania 
(Ampans). 

En el projecte de barris, el 2020  es van fer el els següents tallers d’alfabetització 
digital: 
- Dins la Formació Prelaboral de la Brigada de Polimanteniment (10 persones), es va 
fer TIC (36h). És una formació on es barregen diferents nivells, des d'alfabetització a 
alguna persona que en té més coneixement, el docent adapta la didàctica gairebé de 
forma personal.  
- Es va fer un altre grup durant els mesos de setembre-octubre. Els perfils eren similars 
als del grup anterior.  
 

Aplicar criteris de lectura fàcil en les publicacions 
municipals (Ampans). 

A la regidoria d’Infància, Joventut i  Persones Grans ja existeix un programa que 
treballa aquest aspecte. D'altra banda, el departament de Comunicació també ho està 
tenint en compte a l’hora d'elaborar els seus materials comunicatius. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
1.Àmbit  Social 

Reforçar la confiança i vetllar per la 
convivència davant la crisi de la covid-19 
(Càritas). 

En el marc de les reunions de treball del Pla de Reconstrucció amb els grups de l'oposició, es va impulsar 
l'elaboració d'una enquesta per avaluar les conseqüències que la pandèmia ha tingut sobre la 
ciutadania. Es va fer durant l'octubre de 2020 per via telemàtica i presencial, i els resultats es van 
presentar el desembre passat. Els resultats de l’enquesta mostren que, en general, la Covid-19 ha tingut 
un impacte en tots els aspectes tractats, ressaltant-ne els efectes que ha tingut en els entorns 
econòmics i laborals, en salut i en especial en termes emocionals. Alhora, s’ha constatat que els efectes 
difereixen segons barris, sectors d’activitat o situació laboral durant els mesos de confinament.  
 
Per vetllar per la convivència i pel benestar de les persones, s’han fet també diversos programes 
vinculats a Comunicació, d’equilibri emocional davant l’actual situació i també hi ha hagut agents cívics a 
la via pública per fer complir les normes de seguretat i higiene. 

Projectes a tercers països per reforçar la 
salut comunitària davant de la Covid-19 
en algun dels territoris amb què 
col·laboren les entitats del consell 
(Consell de Solidaritat). 

En el marc de la campanya d’emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació, per tal 
que els projectes i programes desplegats durant els darrers anys puguin tenir continuïtat i 
superar les complicacions derivades de la Covid-19, i d’acord amb el Consell Municipal de 
Solidaritat, s’han destinat 5.000 euros a un projecte d’apoderament popular i de salut 
comunitària, formació i prevenció sobre la pandèmia a la zona de Kinshasa, a la República 
Democràtica del Congo. La sensibilitat que Manresa ha tingut amb la situació als Grans Llacs, 
especialment des de l’assassinat de la Flors Sirera i amb la creació d’Inshuti, ha estat determinant per 
a l’elecció d’aquest projecte. 

Impulsar el lideratge de l'Ajuntament de 
Manresa per potenciar el treball en 
xarxa (Creu Roja). 

És una de les actuacions que es podran fer en el nou Consell d'Acció i Inclusió Social, amb la participació 
de les entitats del tercer sector de la ciutat. I també a través dels consells sectorials de participació. 

Promoure un pacte de ciutat entre els 
grups municipals de no utilització 
electoral dels temes socials (Creu Roja). 

La voluntat del govern municipal és mantenir l'esperit de consens assolit amb els grups de l’oposició en 
l'Acord sobre les Bases per al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, el maig del 2020, per 
fer front als efectes de la Covid-19 a la ciutat. A més, valora enormement la implicació de tots els grups 
municipals en el desenvolupament de les mesures orientades a pal·liar aquests efectes i espera poder 
mantenir aquesta bona entesa per seguir avançant en aquesta línia. 

13 



Propostes de la Taula de Seguiment 
1.Àmbit  Social 

Rehabilitació d’habitatges, amb baix 
impacte mediambiental, autosostenible. 
Ús social, i rehabilitació de zones més 
degradades (Eurecat). 

Hi ha un programa de rehabilitació d’habitatges socials i un altre de millora d’eficiència energètica 
d’aquesta tipologia d’habitatges. I també serà un element important en el Pla Integral de Revitalització 
del Centre Històric que s’està començant a treballar. 

Millorar els procediments 
d'empadronament per ajustar-los a la 
situació real de la ciutat (Xarxa de suport 
mutu). 

 
 
Des del dia 8 de març, s’ha incorporat una persona nova a la unitat de Padró que, entre altres tasques, 
realitzarà comprovacions de residència efectiva ens els casos que sigui necessari.  El fet de tenir una 
persona a la unitat que es dediqui a aquesta tasca permetrà agilitar els terminis de resolució dels 
expedients. 
 
 

Augmentar la plantilla de treballadors 
municipals destinats a atendre persones 
necessitades (Xarxa de suport mutu). 

En els últims mesos s'han incorporat cinc persones per reforçar la feina de Serveis Socials. 

Col·laborar amb les escoles en la 
detecció d'abusos sexuals i altres formes 
de violència en l'àmbit familiar (Web). 

A través de les campanyes de sensibilització que es fan pel 8M i 25N i dels projectes de coeducació, es la 
regidoria de Feminismes busca crear canals de comunicació i de col·laboració amb les escoles per tal 
d’assessorar i donar suport en la detecció de casos de violència. Amb aquest tipus de violència masclista 
o d’altres, quan ha tingut coneixement d’alguns casos, s’han fet actuacions concretes d’assessorament, 
acompanyament, sensibilització i formació a mida de cada cas. 
 
Per altra banda, des del SIAD s’està liderant l’elaboració del circuit d’actuació per atendre casos en 
situacions de violència sexual, el qual dona pautes d’actuació pels diferents professionals de la xarxa. 
També, des dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d’Educació, duen a terme 
la formació de  Prevenció Violències sexuals a infants i adolescents per al professorat. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
2. Àmbit  de les persones 

Aprofundir en la reforma horària per la cohesió social i la 
conciliació familiar (Aigües de Manresa). 

El 18 de març de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va impulsar un 
Acord del Govern pel qual manifestava el seu suport a la Iniciativa per a la 
Reforma Horària. 
El 13 d’abril de 2015, l’Ajuntament de Manresa va aprovar una proposició de 
suport a la Reforma Horària. 
El 17 de juliol de 2017 se signava solemnement a Catalunya el Pacte per a la 
Reforma Horària amb 110 institucions, entitats i agents econòmics i socials. El 
Pacte per a la Reforma Horària marca com a gran objectiu acomplir amb la 
carta de compromisos anomenat Objectiu 2025.  
El gener de 2020 es va aprovar una nova proposició per a l’impuls de la 
Reforma Horària que va modificar  l’horari de les sessions ordinàries del Ple 
municipal, que es van avançar de les 19 h a les 17 h. A més, per actuar en la 
línia del que estableix la reforma horària, l'Ajuntament ha avançat també els 
horaris dels actes que organitza per afavorir la conciliació familiar. 
 

Incloure el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual 
en l’apartat “ Àmbit d’infància, joventut i persones grans “ 
(Ampans). 

S'estan pensant activitats en les quals es tinguin en compte la discapacitat 
intel·lectual i l'acompanyament d'aquests infants i joves en la participació 
d'aquestes activitats de forma individualitzada. També s’està mirant la forma 
de dotar-ho de recursos econòmics 
 

Valorar desenvolupar el projecte Amics de la Gent Gran a la ciutat 
de Manresa (Ampans). 

Manresa va ser reconeguda per l’OMS com a Ciutat Amiga de la Gent Gran 
l'any 2011 i el projecte s’ha desenvolupat fins ara en dues fases: 2014-2016 i 
2019-2021 amb un elevat nivell de participació de la ciutadania. Una de les 
característiques del projecte és que marca un procés de millora continuada 
per promoure l’envelliment actiu i canvis que millorin la vida de la població. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
2. Àmbit  de les persones 

Vetllar per la gestió del servei de transport adaptat per les persones més 
vulnerables (gent gran i discapacitats) (Ampans). Mitjançant un programa d’ajuts. Ampans transporta quatre usuaris. 

Donar visibilitat a la violència amb les dones i els infants (Consell de la 
Dona). 

L’Observatori de violència masclista 2020, amb dades aportades pels 
diferents serveis i entitats que formen part del protocol de violències 
masclistes, pretén donar visibilitat als casos de violència que viuen les 
dones i els seus fills i filles.  
Amb la campanya del Dia Internacional contra la Violència Masclista del 
25 de novembre també es dona visibilitat a les violències que pateixen 
les dones i els seus fills i filles en tots els seus àmbits. Es fan accions de 
sensibilització durant tot l’any (Pla d'Igualtat). 
 

Protegir les víctimes de la violència (Consell de la Dona). 

Aquest és un objectiu compartit amb tots els serveis que atenen a les 
dones víctimes de violència masclista i així  es recull en el Protocol 
d’actuació en situacions de violència masclista.  
Per altra banda, l’ Ajuntament de Manresa disposa d’un alberg  per a 
dones víctimes de VM i els seus fills i filles, que per motius de seguretat 
han de sortir del seu domicili de forma immediata.  
 

Protegir les persones amb discapacitats que son víctimes de la violència 
(Consell de la Dona). 

Des del SIAD es té contacte amb diverses entitats que treballen per 
diferents col·lectius de persones amb diversitat funcional perquè 
coneguin el servei i puguin tenir-hi accés igual que qualsevol altre 
persona amb les adaptacions necessàries. Per exemple, en els casos que 
es requereix tenim una intèrpret de signes per poder atendre a les 
dones amb problemes d’audició.  
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Propostes de la Taula de Seguiment 
2. Àmbit  de les persones 

Fomentar la coeducació per combatre la violència (Consell de la 
Dona). 

Des del SIAD, s’està treballant amb les escoles i instituts perquè treballin la 
coeducació en el seu dia a dia. Es fa a través de propostes concretes de tallers, 
d’accions per dur a terme durant les campanyes... 
 
- Els tallers realitzats aquest any han estat:  
• Taller de prevenció de relacions abusives. 
S’ha ofert als centres de secundària, majoritàriament als 4t d’ESO, i des del 2017 
també als 1r dels cicles formatius de grau mitjà. 
Durant el curs 2019-20 hi han participat 11 centres, on s’han fet 41 tallers, amb 
un total de 935 alumnes participants. 
• Tallers d’educació sexoafectiva per a joves. 
Han estat creats per a joves a partir dels 16 anys, que correspon als grups classe 
de 1r i 2n de batxillerat i als Cicles Formatius. 
Durant el curs 2019 -2020 hi han participat 7 centres, amb un total de 21 grups i 
558 participants. 
• Prevenció a través de l’experiència d’agressors i víctimes.         
El curs 2019-2020 hi han participat 3 centres de secundària. El projecte es 
dirigeix a l’alumnat de batxillerat. Aquest curs s’hi ha incorporat també l’alumnat 
de cicles formatius de grau mitjà. En total 210 alumnes.  

Incrementar el servei d'assistència domiciliària (Comunitat Sant 
Egidi). 

S'ha previst en el nou plec de condicions per contractar el Servei d'Assistència 
Domiciliària (SAD). 

Programa d’accions educatives: centrades en l’educació per la 
Pau, l’educació ambiental i l’educació de la responsabilitat i de 
la convivència intercultural (Consell de Solidaritat). 

Hi ha diversos cursos que s’oferten a centres escolars i a la Casa Flors Sirera 
relacionats amb la cultura de la pau i la gestió de conflictes. També de caràcter 
intercultural des de la regidoria de Nova Ciutadania. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

2. Àmbit  de les persones 

Detectar els col·lectius més afectats per la crisi de la covid-19 per 
prendre mesures (Creu Roja). 

S'ha treballat a fons tant en l'àmbit social com en el de 
desenvolupament econòmic, però també en altres com la cultura i el 
món de l'esport, i s'han anat prenent mesures per donar resposta a les 
necessitats detectades, com es pot comprovar als informes de 
seguiment del Pla de Reconstrucció. 

Desenvolupament de sistemes digitals de suport a la dependència, 
malalts crònics, persones grans i persones amb discapacitats (Eurecat). 

És l'eix principal del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
(PECT) de l’àmbit de la salut impulsat per Althaia i altres entitats i 
institucions de la ciutat,  que té com a objectiu potenciar el sector 
econòmic de salut i sociosanitari del Bages en l'àmbit de productes i 
serveis avançats i innovadors, adreçats a la població amb dependència i 
que responguin de manera efectiva a les seves necessitats. 

Fomentar polítiques integradores per a les persones amb discapacitat 
(Taula de Mobilitat). 

Serà un dels elements que es tindrà en compte en el futur Pla de 
discapacitat que està pendent d'actualitzar. 

Adoptar mesures per corregir el dèficit històric de l'habitatge a Manresa 
(Creu Roja). 

Es treballa per compensar aquest dèficit històric amb actuacions 
diverses, especialment al Centre Històric, i per impulsar pisos per a 
joves, el cohabitatge i la masoveria urbana. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

3. Àmbit  laboral i foment  de l’ocupació 

Protegir el treball i fomentar l'ocupació per les 
persones més vulnerables (Ampans). 

Des del CIO s’han reforçat múltiples programes adreçats als col·lectius més vulnerables: 
-UBICAT: Programa per millorar l’ocupabilitat de les persones inactives, aturades o en situació 
de precarietat laboral, i persones que porten més d’un any estan a l’atur. Durant el 2020 s’han 
atès 84 persones i n’han participat 58 (34 dones i 24 homes) 
-SINGULARS: Programa destinat a joves d’entre 16 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil i amb la 
situació de que no treballin ni tinguin formació reglada. El programa persegueix la inserció 
laboral i/o el retorn a la formació reglada. En total, han participat 30 persones (24 nois i 6 
noies). 
-+16: Projecte dirigit a joves de 16 a 22 anys vinculats a Espai Jove que estan en situació 
irregular. Sobretot hi accedeixen joves sense NIE que porten gairebé 2 anys empadronats, per 
tal de que el programa els ajudi amb l’obtenció de la seva documentació. Al 2020 hi han 
participat 30 joves. 
-LLAR I CURES: L’objectiu és dur a terme mesures per fer emergir les feines de cures, 
professionalitzar-les, visibilitzar-les i enfortir a les persones treballadores del sector, fent 
bonificacions a la contractació, assessorament legal als contractant, i formacions i xerrades per 
a les participants. S’han atès una trentena de persones durant el 2020.  
-CONTRACTE PROGRAMA: Té l’objectiu d’orientar i acompanyar a persones amb discapacitats 
o trastorns de salut mental en el procés d’inserció, i persones destinatàries de la renda 
garantida de ciutadania en el procés d’inserció. S’han incorporat 32 persones amb discapacitat 
o trastorn de salut mental (12 dones i 20 homes) i 30 persones destinatàries de la RGC (20 
dones i 20 homes). 
-DINAMO: Programa de suport a la recerca de feina mitjançant mesures formatives i 
ocupacionals per afavorir la reinserció laboral de persones en situació d’atur o en recerca de 
millora laboral residents al nucli antic. El 2020 van participar 152 persones (63 dones i 89 
homes) i s’han inserit 48 persones (18 dones i 30 homes). S’han fet 16 formacions amb 101 
participants. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

3. Àmbit  laboral i foment  de l’ocupació 

Mantenir ajudes a treballadors/es afectats per 
ERTO’s i avançar prestacions econòmiques a les 
persones afectades (Ampans). 

L'Ajuntament de Manresa no té competències per intervenir en figures com els ERTOs. Tot i així, 
s’han dut a terme accions per atendre persones en ERTO (s’estima que s’ha atès un 10% del total 
de persones que es trobaven en aquesta situació): 
-S’han adaptat el serveis habituals per fer-los en format on-line: diagnosis ocupacionals i 
inscripció a la Xarxa Xaloc; actualització d’itineraris; informació i assessorament en recerca de 
feina; inscripció a la borsa de treball i a les ofertes de feina; gestió d’ofertes per a empreses i 
recerca de persones candidates 
-Com a novetat, s’ha ofert un nou servei d’assessorament legal sobre els drets laborals i s’ha 
creat un apartat covid-19 a la web del CIO amb recursos on-line per treballar des de casa. 
-També s’han programat sessions on-line amb sessions d’orientació laboral, tallers de tècniques 
de recerca de feina, tallers d’alfabetització digital. 
D’altra banda, s’han articulat unes convocatòries d’ajudes per negocis afectats per la Covid, 
microcrèdits (línia Covid) i ajudes a negocis de Centre Històric:  
-Durant el 2020 s’han concedit ajuts per autònoms i empreses afectats econòmicament per les 
conseqüències del Covid-19. En total es van sol·licitar 648 ajudes, de les quals se n’han atorgat 
394. A cada sol·licitant se li han atorgat 600 euros.  
-En relació amb el Centre Històric, es van convocar i resoldre ajuts destinats a fomentar 
l’obertura d’activitats econòmiques a aquesta zona de la ciutat i a incentivar les obres 
d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats 
econòmiques. Es van rebre un total de 25 sol·licituds. Finalment se n’han atorgat 14.  
-En relació al microcrèdits se’n van sol·licitar 37, dels quals se n’han atorgat 15. Dels 15 aprovats 
7 han sigut d’un import de 5.000 euros i s’han aprovat a persones emprenedores que arrencaven 
un negoci mentre que 8 han sigut de 3.000 euros i destinades a empreses que han incorregut en 
despeses extraordinàries generades per la Covid. 
-De cara al 2021 s’està valorant quines noves mesures es poden adoptar. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

3. Àmbit  laboral i foment  de l’ocupació 

Introduir clàusules socials en favor de les persones 
discapacitades en les concessions municipals (Ampans). 

En algun contracte ja s’ha actuat anat en aquesta línia, ja que en una part de la 
licitació del servei de manteniment de jardineria, per exemple, s'ha fet una reserva 
per a centres especials de treball. Això vol dir que només podien ser adjudicatàries 
entitats que donin feina, entre altres, a persones discapacitades. 
 
De tota manera, es treballarà perquè els serveis municipals també tinguin 
 present aquesta qüestió quan fan les propostes de contractació i incloure les 
clàusules en el plec de prescripcions tècniques perquè els servei de Contractació 
pugués inlcoure-les als plecs de condicions. 
 
També s'està treballant per aprofundir en aquesta línia amb la creació d'un grup de 
treball intern que analitzi totes les licitacions per valorar si són susceptibles 
d’incloure clausulat social. 

Oferir recursos formatius per ajudar a les persones a sortir 
de la crisi (Fundació Santa Clara). 

El CEDEM ha dut a terme formacions en temes digitals durant el 2020 per tal 
d’ajudar a adaptar els negocis i comerços a les xarxes i al seu funcionament:  
-S’han programat una vintenta de programes formatius que tractaven temes 
diversos com crear botigues online, aprendre a utilitzar programes com el ZOOM, 
sobre edició d’imatges per fer cartells publicitaris, etcètera. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

4. Àmbit  econòmic i fiscal 

Impulsar projectes orientats a la 
captació d'ajuts europeus (Althaia). 

El 15 de novembre de 2019, l'Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb sis entitats més de la 
comarca, entre elles Fundació Althaia i Eurecat, va presentar el projecte PECT BAGESS [Big data, Analytics, 
Gestió i Estratègia en Salut i Social] a la convocatòria oberta per la Generalitat de Catalunya amb 
finançament de fons europeus. El projecte té com a objectiu potenciar el sector econòmic de salut i 
sociosanitari del Bages en l'àmbit de productes i serveis avançats i innovadors adreçats a la població amb 
dependència i que responguin de manera efectiva a les seves necessitats. Actualment, estem a l'espera 
que es concretin les oportunitats de finançament de projectes del territori amb el nou marc de 
finançament 2021-2027 i, especialment, pel que fa l'instrument europeu per a la recuperació "Next 
Generation EU". 
 
En relació a aquests ajuts Next Generation, des de l'Ajuntament es treballa en diversos projectes en 
col·laboració amb el Consell Comarcal i entitats públiques i privades, entre els quals s'han començat a 
concretar quatre: el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric, un projecte per desenvolupar 
l'Ecomobilitat a la comarca, un altres sobre Salut que aprofondeix en les línies plantejades pel PECT i un 
sobre turisme sostenible. 
 
A banda de les propostes concretes de finançament, l'Ajuntament també participa en la xarxa Eurotowns, 
de petites i mitjanes ciutats europees, i en altres xarxes més informals, per tal de visibilitzar més la nostra 
ciutat a l'exterior, així com d'influir en les polítiques europees i augmentar les possibilitats de finançament 
de ciutats mitjanes com Manresa. Per això és membre del Consell Executiu d'Eurotowns i assisteix i fa 
seguiment dels esdeveniments europeus de ciutats i regions on pot fer una funció de lobby i, alhora, de 
projecció exterior de Manresa. 
 
A més, Manresa ha estat escollida per participar novament en el programa europeu URBACT formant part 
d’una nova xarxa de plans d’acció en 19 ciutats europees, liderades per Tallinn, per a la localització dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
 

4. Àmbit  econòmic i fiscal 

Promoure la creació de la Taula del Coneixement (Althaia). 

Per tal d’establir una estratègia de treball per recollir projectes que 
encaixin amb els fons Next Generation EU, es va crear un grup de treball 
format per empreses, agents i entitats vinculades a l'àmbit del 
coneixement de la ciutat i coordinats per l’Ajuntament i el Consell 
Comarcal del Bages. 
 
La idea és donar continuïtat als treballs d'aquest grup per crear un marc 
estable de contacte amb els agents comarcals que produeixen 
coneixement (universitats, Eurecat i altres agents) en la línia de la 
proposta apuntada per la Taula de Seguiment de crear una taula del 
coneixement. 
 
D’altra banda i en el marc del campus Manresa, s’està elaborant un 
vídeo per difondre l’activitat de recerca que es realitza des dels centres 
universitaris de Manresa i l’impacte que te i pot tenir entre empreses i 
ciutadania de Manresa. 

Potenciar el Centre Històric (Cambra). 

S'estan portant a terme les accions d'elaborar un Pla Integral per a la 
Revitalització del Centre Històric a partir de diverses línies d'actuació, 
entre les quals hi ha dues per a les quals hi podria haver finançament 
europeu del Next Generation: una és el programa de rehabilitació 
d'edificis públics de diferent tipus i l'altra fa referència a la recuperació 
del barri a partir de la millora estructural del parc d'habitatges per 
revitalitzar el barri. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

4. Àmbit  econòmic i fiscal 

Impulsar actuacions perquè cap 
empresa tanqui (Cambra). 

S’han impulsat diverses accions en aquest sentit: 
-El 2020 es va reorientar l’acció del CEDEM per tal de donar resposta a noves necessitats de les empreses 
arran de la Covid. En aquest sentit caldria destacar un assessorament especialitzat per 17 projectes 
empresarials. 
-També es va desenvolupar l’acció SOS Mentoring. Durant el mes de juliol i agost 2020, es va fer el 
llançament del programa al territori, amb  l’objectiu de captar les empreses com a nous mentors/es. Es 
van rebre 15 sol·licituds d’emprenedors/es i empreses per beneficiar-se del programa i es van captar 11 
nous/ves mentors/es. Després d’una sèrie d’entrevistes i reunions de presentació entre mentors i 
empreses, el total dels matxings  iniciats han estat 14. La durada estimada es de 3 mesos com a màxim, un 
cop transcorregut aquest temps que finalitza febrer/març 2021. Actualment s’estan fent els informes de 
tancament i es valorarà re-endegar-lo al 2021.  
-Aportació municipal (6.000 euros?) pel programa específic de la Cambra de Manresa per fer plans 
d'internacionalització i digitalització de les empreses.  
-Finalment destacar també el programa Consolida’t, un programa de consolidació en col·laboració amb la 
Fundació Martí l’Humà. Des del CEDEM hem fet la derivació al programa de 8 empreses. 

Definir el model de ciutat per als 
2030-2040 (Eurecat). 

A partir de l'actual Pla de Reconstrucció Social i Econòmica i del Pla d'Actuació Municipal que es va aprovr 
en el darrer Ple, des de l'Ajuntament de Manresa s'ha iniciat ja un procés participatiu per a l'elaboració del 
Pla Estratègic Manresa 2030 que estigui alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de l'Agenda 2030 de l'ONU: 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

4. Àmbit  econòmic i fiscal 

Fer un esforç per potenciar els ajuts i 
la formació (Eurecat). 

L'Ajuntament ha impulsat mesures d'ajut i activitats formatives que s'han comentat en relació a altres 
propostes més especifiques plantejades per la Taula. 

Reforçar el paper del Palau Firal com a 
centre de serveis a les empreses 
(Patronal Metal·lúrgica). 

S’ha de reflexionar sobre els usos en general del Palau Firal i sobre la possibilitat de concentrar serveis 
empresarials i ocupacionals en algun indret de la ciutat . 
També caldria estudiar millor les implicacions que tindria la instal·lació d’aquesta ampliació a la planta sòl 
del Palau Firal ja que afectaria directament i de manera molt contundent a la celebració de fires i 
certàmens. Finalment també caldria estudiar amb major deteniment el cost econòmic i sobretot com es 
podria finançar 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
4. Àmbit  econòmic i fiscal 

Potenciar la formació de nous 
perfils adaptats a la indústria 4.0 
i a l'economia verda (Patronal 
Metal·lúrgica). 

S'estan duent a terme vàries accions en aquest sentit: 
-S’han creat 5 grups de treball (indústria, ecomobilitat, coneixement, medi ambient i salu) amb la col·laboració 
d’empreses, agents i entitats coordinats per l’Ajuntament i el CCB, amb la funció principal de detectar projectes 
tractors per la comarca i el seu encaix en els fons NGEU. S’ha presentat una manifestació d’interès a la Generalitat 
que engloba algunes actuacions en l’àmbit de la indústria 4.0 i l’economia verda. 
-S’ha iniciat el projecte Bages Treball, Talent i Tecnologia, amb un import de 500.000€ i compta amb una sèrie 
d’accions per poder fer un diagnosi de la situació actual de la comarca, desenvolupar aliances estratègiques, 
fomentar el desenvolupament competencial i la formació de nous perfils demandats, i transformar el teixit 
empresarial.  
-Projecte amb Althaia, , Fundació Sant Andreu, Ampans, EURECAT i l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció 
Primària per impulsar el sector tecnològic sanitari 
-Revisió del Pla Industrial de manera conjunta amb els principals agents socioeconòmics de la comarca per tal de 
potenciar les accions de 4.0, sostenibilitat i industria verda 
-Es vol programar una prospecció específica pel sector tèxtil, agroalimentari i la situació de les empreses TIC, per 
poder fer una diagnosi de la situació i detectar les cadenes de valor i generar projectes conjunts. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
4. Àmbit  econòmic i fiscal 

Promoure polítiques actives de 
foment de l'activitat econòmica 
amb plans industrials (Cambra). 

S'estan duent a terme vàries accions en aquest sentit:  
-S’han creat 5 grups de treball (indústria, ecomobilitat, coneixement, medi ambient i salu) amb la col•laboració 
d’empreses, agents i entitats coordinats per l’Ajuntament i el CCB, amb la funció principal de detectar projectes 
tractors per la comarca i el seu encaix en els fons NGEU. S’ha presentat una manifestació d’interès a la Generalitat 
que engloba algunes actuacions en l’àmbit de la indústria 4.0 i l’economia verda. 
-S’ha iniciat el projecte Bages Treball, Talent i Tecnologia, amb un import de 500.000€ i compta amb una sèrie 
d’accions per poder fer un diagnosi de la situació actual de la comarca, desenvolupar aliances estratègiques, 
fomentar el desenvolupament competencial i la formació de nous perfils demandats, i transformar el teixit 
empresarial.  
-Projecte amb Althaia, , Fundació Sant Andreu, Ampans, EURECAT i l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció 
Primària per impulsar el sector tecnològic sanitari  
-Revisió del Pla Industrial de manera conjunta amb els principals agents socioeconòmics de la comarca per tal de 
potenciar les accions de 4.0, sostenibilitat i industria verda  
-Es vol programar una prospecció específica pel sector tèxtil, agroalimentari i la situació de les empreses TIC, per 
poder fer una diagnosi de la situació i detectar les cadenes de valor i generar projectes conjunts. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

4. Àmbit  econòmic i fiscal 

Promoure comerç de proximitat i producte local (Pimec). 

Durant el 2020 es va posar a disposició del comerç local uns distintius de comerç 
segur, es va elaborar un vídeo d’agraïment al comerç de la ciutat i es va reforçar la 
dinamització de la UBIC. 
-També es van concretar una cartellera de promoció de les empreses dels polígons i 
dels comerços locals. Entre aquestes mesures destaquen un reforç de les llums de 
Nadal i una potent campanya de premis per comprar producte local. 
-De cara al 2021 es volen programar més accions de promoció comercial, a 
consensuar amb les principals associacions de comerç de la ciutat. 
-D’altra banda, també hi ha algunes iniciatives pròpies d’alguns ens que es podrien 
impulsar.  
-Una és la iniciativa “Ben fet!” de PIMEC. Per empreses amb seu a la comarca que 
atenent la web del projecte es pugui determinar que és local, que vetlla per 
l’excel·lència en els seus productes i serveis, que justifica el compromís amb el Bages, 
que certifica que un percentatge elevat del procés de fabricació del producte s’ha dut 
a terme a Catalunya, que acredita els certificats de garantia i qualitat mínims de 
l’àmbit productiu al qual pertanyen els productes a identificar i que compleixen la 
normativa específica Ben fet! per al del seu sector. 
-Una altra iniciativa destacada és “Terra de profit” impulsat per MengemBages, el 
Celler Cooperatiu d’Artés, la granja ecològica Ecopallareta de Manresa i el projecte 
Torna Terra. El segell “Terra de Profit” vol promocionar el consum local, la venda de 
proximitat i circuit curt de productes de l’horta, ramaderia, vi i cava de la comarca del 
Bages i comarques veïnes. També pretén aproximar als productors i als consumidors. 
-Es proposa articular un grup de treball amb agents socials i personal tècnic municipal 
i del Consell Comarcal (especialment el projecte Rebost del Bages) per llistar idees 
que serveixin per donar a conèixer aquests segells i impulsar el seu ús entre empreses 
i consumidors bagencs. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

5. A juntament  eina d’impuls econòmic 

Agilitar els tràmits de l'administració municipal  (Eurecat). 
Es realitza un treball de millora continuada (sobretot des de sistemes i 
Recursos Humans) i l'objectiu és continuar en aquesta línia per ser més 
eficients. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
6. La funció pública i l’Administ ració Local 

Crear la figura del facilitador digital a la ciutadania 
(Ampans). 
 
Estudiar la creació de la figura dels habilitats 
digitals locals (CCOO). 
 

Una de les primeres accions és fomentar el coneixement de la Xarxa Òmnia, de la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària, que és un programa universal d’intervenció social que 
utilitza les eines TIC per  millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la 
vinculació de les persones a la comunitat.  
Va adreçat a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc 
social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a 
les tecnologies d’informació, per tal d’evitar la seva exclusió de la comunitat, posant especial 
èmfasi en les persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies. 
A Manresa hi ha quatre punts Òmnia -Escodines, el Xup, la Font dels Capellans i la Balconada- 
que treballen per combatre el factor d’exclusió provocat pel coneixement digital insuficient 
que pot afectar diverses persones i grups, i per disminuir les diferències i afavorir-ne la 
normalització. 
 
Una altra línia d'actuació que s'està estudiant és la d'establir punts d’Informació sobre tràmits 
i gestions en línia en equipaments públics municipals, de manera que la ciutadania amb menys 
coneixements tecnològics o sense recursos materials puguin accedir a l’administració 
electrònica per gestionar cites prèvies, certificats, ajudes, tràmits... o rebre informació sobre 
l’administració municipal tenint a la seva dispodició ordinadors, accés a internet i informació, 
amb l’acompanyament d’una persona que l’ajudarà a fer el tràmit. 
 
Per últim, els tècnics de l'OAC també fan un paper d'acompanyament i facilitador a les 
persones usuàries que tenen limitacions per more's a l'entorn digital per fer determinats 
tràmits. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
6. La funció pública i l’Administ ració Local 

Realitzar un esforç transversal per 
reduir les desigualtats digitals 
(CCOO). 

En primer lloc, s’ha impulsat la digitalització en la impartició de classes, permetent que els alumnes confinats 
segueixin fent activitats lectives, així com compatibilitzant la realització d’aquestes classes virtuals amb 
situacions de tancament del servei que impossibilitin la docència presencial.  
 
També en relació a l’àmbit escolar, s'ha complementat la iniciativa del departament d'Ensenyament per 
suministrar ordinadors, tauletes i connexions a Internet a l'alumnat més vulnerable, s'han impulsat accions de 
reforç educatiu per a l'alumnat vulnerable en vinculació amb les escoles, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn; i 
també d’apoderament de les famílies en relació a l'ús de les noves tecnologies per tal que puguin fer un 
acompanyament efectiu als seus fills i filles dins de les actuacions encaminades a lluitar contra la bretxa digital. 
 

Incorporar menció específica Carta 
Social Europea a la clàusula salari 
mínim de les concessions (CCOO). 

L’Ajuntament de Manresa, a l’hora de valorar ofertes en els procediments de contractació d’obres i 
concessions administratives, té en compte el règim salarial del personal que hagi d’executar el contracte. 
 
Així, en els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres i de concessions 
administratives de serveis figura un criteri de automàtic de valoració de les ofertes, en el sentit que serà 
puntuada tota aquella empresa que en el moment de presentar l’oferta declari que la totalitat del personal 
destinat, directament o indirecta a l’execució del contracte, percebrà una remuneració salarial igual o superior 
a 15.000 €/anuals bruts,  referits a un tipus de jornada completa (quantitat que s’actualitzarà conforme als 
estàndards que defineix la Carta Social Europea d’equivalència a un 60% del salari mitjà). En cas que algun 
treballador/a tingui jornada parcial, l’import indicat es calcularà de forma directament proporcional al 
percentatge de jornada que tingui fixat. 
 
La declaració que formula l’empresa licitadora en relació a aquest aspecte, en el cas que la seva oferta resulti 
adjudicatària del contracte, té la consideració de condició especial d’execució, de manera que un possible 
incompliment pot donar lloc a la imposició de penalitzacions per part de l’Ajuntament.  
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Propostes de la Taula de Seguiment 
6. La funció pública i l’Administ ració Local 

Facilitar espais municipals a les entitats que ho 
necessitin per mantenir la seva activitat (Ampans). 

Pel què fa a les entitats culturals, s'han atès vàries demandes de diverses entitats que volien 
tornar a l'activitat, i s'ha anat estudiant -en cada cas- la possibilitat d'oferir recursos 
disponibles per facilitar-ho, incloent la cessió d'espais. A més, també s'ha aprovat la cessió 
gratuïta d'equipaments municipals pels festivals de final de curs d'algunes escoles 
d'ensenyament no reglat perquè no hagin d'assumir el cost de l'espai i puguin disposar de la 
recaptació que obtiguin de les entrades per atendre les necessitats generades per la 
pandèmia. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 
8. Àmbit  de la cultura, l’espor t  i el lleure 

Elaborar un informe de l’impacte econòmic del pressupost 
del pla de reconstrucció cultural (Consell de Cultura). 

L'informe de seguiment del Pla de Reconstrucció del mes de setembre va incloure un 
annex amb una primera valoració del pressupost del Pla destinat específicament a 
Cultura. Posteriorment, s’ha anat actualitzant mensualment. 
En el si del Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals, del qual Manresa en 
forma part juntament amb altres 9 ciutats mitjanes de Catalunya, ha sorgit la 
iniciativa d'elaborar un estudir que reculli la realitat del sector econòmic de la 
cultura a Manresa. La finalitat és disposar d'un coneixement més exacte del sector  
per poder tenir una base sobre la qual projectes línies d'actuació i suport per 
afavorir-ne el desenvolupament. 
 

Activar un servei d’acompanyament a les entitats per 
adaptar-se a la covid-19 (Consell de Cultura). 

Es van revisar les bases de convocatòria de les subvencions municipal per adaptar-les 
a la realitat del sector i a la paralització de l'activitat durant els mesos de 
confinament. A finals de juny es va publicar la convocatòria i comprenia, a part de 
mesures de flexibilització en la gestió de justificacions, la dotació d'una nova línia 
pensada per oferir suport a aquelles entitats que volguessin aprofitar la situació per 
reforçar-se organitzativament. Es van presentar 16 projectes proposats per 12 
entitats, i s'han pogut atendre totes les sol·licituds amb una dotació total de 36.864€. 
També s'ha iniciat una iniciativa per proporcionar una guia i orientar les associacions 
culturals sobre les condicions en què poden reprendre la seva activitat amb 
seguretat i oferir els recursos disponibles per facilitar-ho, incloent la cessió d'espais, 
la formació dels responsables, reculls de normativa, etc. 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

8. Àmbit  de la cultura, l’espor t  i el lleure 

Implicar el teixit cultural de la ciutat en el disseny 
i execució de propostes i accions (Consell de 
Cultura). 

Es va adreçar un escrit a 131 agents culturals del territori, per posar-se a la seva disposició i per 
recollir inquietuds i propostes. També es van fer dues vídeoconferències presidides per l'Alcalde 
amb una representació del sector per obrir un diàleg i afrontar les primeres mesures.  
Amb totes les propostes, es va realitzar una programació d'estiu ad hoc que va comptar amb 
diverses complicitats i que responia un doble objectiu de mantenir l'activitat i presentar una 
oferta cultural, tot i les limitacions imposades per les mesures de seguretat i higiene. 

Concretar les accions per a garantir la igualtat 
d’accés a la cultura (Consell de Cultura). 

S’estan duent a terme vàries accions al respecte: 
-Fomentar l’oferta de serveis culturals de base i de proximitat: les biblioteques públiques i els 
equipaments polivalents amb tota la seva oferta d’activitats i també la cessió d'espais. 
-El suport a l’associacionisme cultural: cessió de locals i espais municipals, suport logístic per 
l’organització d’activitats, subvencions, assessorament, espais de participació, etc. 
-La gestió compartida o delegada amb entitats culturals 
-Programes específics adreçats a col·lectius amb risc d’exclusió i col·laboració amb programes 
transversals 
-Serveis i programes educatius dels equipaments culturals i organització de visites guiades 
-Supressió de barreres psicològiques: organització d’esdeveniments culturals i populars fora 
dels àmbits formals de la cultura per apropar-los als espais de la quotidianitat i gratuïtat, preus 
populars o política de preus per facilitar l’accés als col·lectius més desafavorits 
 

Centre Flors Sirera com a equipament de 
referència d’associacions culturament diverses 
amb funcionament cap de setmana (Consell de 
Solidaritat). 

S’ha anat consolidant com un equipament de referència en aquest tipus d’associacions. 
L’obertura en pandèmia en caps de setmana és limitada per raons de seguiment de les normes 
covid. A mesura que hi ha noves regulacions. L’equipament s’adapta 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

8. Àmbit  de la cultura, l’espor t  i el lleure 

Fomentar la imatge de l'esport segur (Consell d’Esports). 

S’ha desenvolupat un pla de reobertura dels equipaments esportius 
municipals, per tal de poder reobrir-los a la ciutadania.  
Aquest protocol es basa en 4 documents: Guia de les piscines, protocol 
de reobertura dels equipaments esportius dels Barris, protocol de 
reobertura de la Zona Esportiva del Congost i protocol de reobertura de 
la Zona esportiva del Pujolet.  

Contribuir a la viabilitat econòmica de les activitats programades a 
l'Espai Plana de l'Om per la Covid (Cineclub). Relacionat amb la cessió gratuïta d'espais municipals a entitats. 

Projectar l'Ajuntament com a líder d’opinió sota el clam de “la cultura és 
segura” i per diferenciar-la del lleure  (Consell de Cultura). 

L'Ajuntament va assumir aquest lideratge i va apostar per oferir una 
àmplia oferta cultural, flexbilitzant processos de tramitació per facilitar 
la celebració d'esdeveniments culturals, i guiant i orientant les 
associacions culturals sobre les condicions en què podien reprendre la 
seva activitat amb seguretat i oferint-les els recursos disponibles per 
facilitar-ho, 
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Propostes de la Taula de Seguiment 

9. Àmbit  de l’espai públic i mobilit at  

Adoptar mesures per a la 
reconstrucció ambiental 
(Aigües de Manresa). 

El PAM (Pla d'Actuació d'Àmbit Municipal) aprovat en l'últim Ple s'organitza en 5 eixos, amb 25 objectius 
estratègics que es tradueixen en 250 actuacions. Un d’aquests eixos és “Manresa, ciutat verda i sostenible”, el qual 
persegueix els objectius de convertir Manresa en una ciutat sostenible, a partir de l’aplicació d’un seguit de 
mesures que integren accions per fer front al canvi climàtic. En aquesta línia, es marca objectius com el de reduir la 
generació de residus i assolir una taxa de reciclatge superior al 60%, promoure la instal·lació de sistemes 
d'autogeneració d'energia a la ciutat o millorar l'eficiència en el consum energètic de l'enllumenat o els 
equipaments municipals. 
 

Fer front a l'emergència 
climàtica (Aigües de 
Manresa). 

Tot el PAM en general segueix els criteris de la sostenibilitat i del desenvolupament d’infraestructures que 
s’adaptin a les necessitats del s. XXI per combatre el canvi climàtic, però també hi trobem actuacions específicques 
com impulsar la transició energètica i mesures per a la mitigació del canvi climàtic o adaptar la ciutat als efectes 
del canvi climàtic 

Introduir criteris 
d’accessibilitat cognitiva a 
l'espai públic per fer més 
comprensible la informació a 
les persones amb discapacitat 
o dependents (Ampans). 

La llei d’accessibilitat no concreta les mesures d’accessibilitat cognitiva a l’espai públic. Caldria fer un pla 
d’infoaccessibilitat, juntament amb el pla d’accessibilitat que està pendent de fer. 

Arreglar voreres aixeades per 
arrels arbres Guifré el Pilós 
(entre Bisbe Torres i Bages i 
Balmes) (Web). 

Està previst fer-ho aquest any en el marc del pla de millora de l’espai urbà. 

Iniciar el diàleg sobre la 
transició al nou servei de la 
zona blava (CCOO). 

Actualment queden encara tres anys de concessió de la zona blava. Des de gerència s’ha contractat un estudi per a 
valorar la conveniència de gestió directa o indirecta d’aquest i altres contractes, com el de la grua. 
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9. Àmbit  de l’espai públic i mobilit at  

Potenciar l'ús del bus 
urbà (FAVM). 

El 2019 el servei de bus urbà de Manresa va superar els 2,2 milions de viatgers -2.218.621 viatgers-, amb un increment 
del 8,6%, respecte l’any anterior, que va tenir 2.043.825 viatgers. Aquestes bones dades del 2019 continuaven els dos 
primers mesos de 2020, quan es va registrar un increment de viatgers del 9,2%, respecte l’any anterior, superant 
quinze dies els 9.000 viatgers diaris durant el mes de febrer. L'esclat de la pandèmia al març va tallar aquesta evolució 
favorable però s'han anat fent actuacions en aquesta línia de promoure el bus urbà. Entre aquestes hi ha el repartiment 
de mascaretes, neteges especials i campanya retorn de la confiança; les campanyes de bus nocturn gratuït a la Festa 
Major, la campanya de bitllet senzill a 1 €, o la futura T-Jove per ampliar l'edat màxima dels 16 als 18 anys. Altres 
millores previstes són la renovació de la flota amb busos híbrids i elèctrics, noves marquesines i panells electrònics. 
 
Una explicació més àmplia d'aquestes mesures es pot trobar en un dels annexos de l'informe de seguiment del Pla 
corresponent al mes de novembre. 

Carril bici 
segregat/Vehicles de 
Mobilitat Personal 
(FAVM). 

Ja estava previst, però no com a carril segregat, sinó com a ampliació de la Zona 30 al centre, que dona més seguretat a 
bicicletes i VMP per a circular per la calçada. 
 
En aquest àmbit, l’Ajuntament de Manresa va iniciar el febrer passat una campanya informativa per donar a conèixer a 
la ciutadania la nova normativa que cal seguir per circular amb patinets elèctrics, els anomenats Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP). S’ha editat material gràfic que s'ha distribuït per la ciutat mitjançant diferents suports publicitaris i les 
xarxes socials. 
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9. Àmbit  de l’espai públic i mobilit at  
Subvencionar l'adquisició 
de bicicletes elèctriques 
(FAVM). 

Tècnicament no es considera convenient, ja que gran part de les bicicletes elèctriques son per a ús de lleure i no tenen 
gaire impacte en l’ús de la via pública urbana. 

Convertir en definitius els 
canvis per ampliar 
voreres i donar més 
espais als vianants (Taula 
de Mobilitat). 

Es valorarà en cada cas en funció de la seva utilització. 
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12. Àmbit  del voluntar iat  i les xarxes ciutadanes 

Prioritzar el suport al voluntariat organitzat: 
les entitats (CCOO). 

La Llei 25/2015 del voluntariat i foment de l’associacionisme nega que les administracions 
públiques puguin tenir voluntariat. Durant la situació de confinament per l’emergència sanitària e 
la Covid-19 , la Generalitat de Catalunya va obrir una escletxa que ens va permetre coordinar i 
gestionar iniciatives ciutadanes per tal de cobrir necessitats sorgides a la població més vulnerable 
degut a la situació viscuda. A més, van sorgir diverses xarxes de suport a molts barris de la ciutat 
on la ciutadania s’autoorganitzava per donar resposta a les necessitat de la població més 
vulnerable dels seus barris. L’Ajuntament de Manresa va establir una coordinació amb aquestes 
xarxes de suport. Però un cop acabat el període d'emergència, l'escletxa s'ha tancat i la llei torna a 
tenir plena vigència pel que fa a les limitacions que s'imposen a les administracions per poder 
disposar de voluntariat. 
 
Al marge del moviment generat per la Covid-19, cal esmentar en aquest apartat el programa Entre 
Tothom, com un projecte que l’objectiu és afavorir la inclusió social de persones en situació 
d’exclusió social a través de la participació i l’associacionisme. Aquest projecte també afavoreix 
que les entitats tinguin suport en algunes tasques de voluntariat. 
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12. Àmbit  del voluntar iat  i les xarxes ciutadanes 

Mantenir les iniciatives de voluntariat sorgides 
amb la covid-19 (Comunitat Sant Egidi). 

Durant els moments més durs de la pandèmia, van sorgir a Manresa diverses xarxes de suport a 
molts barris de la ciutat on la ciutadania s’autoorganitzava per donar resposta a les necessitat de 
la població més vulnerable dels seus barris i que van treballar en coordinació amb l’Ajuntament de 
Manresa. Per altra banda, des de l’Ajuntament de Manresa es va fer una crida ciutadana per 
l’elaboració d’una Plataforma Ciutadana que atenia diferents demandes de població vulnerable 
detectada per Serveis Socials i per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Un cop les restriccions de 
confinament es van anar relaxant des de la Generalitat de Catalunya es recomanava anar tancant 
aquesta Plataforma i aquelles demandes que encara necessitaven suport van ser assumides pel 
Servei d’Atenció Domiciliària. Actualment les administracions públiques tornen a estar limitades 
perquè no poden tenir persones voluntàries al seu càrrec.  
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13. Seguiment  del Pla de Reconst rucció 

Incorporar als propers informes altres conceptes (Punt de partida, 
Objectius, Destinataris, Indicadors, Terminis) per fer el seguiment  
(Web). 

El Pla de reconstrucció és un pla viu i dinàmic, que es va construint a 
mesura que avança en el temps. Així doncs, és molt difícil establir criteris 
fixes i estables.  
 
D’altra banda, es realitzen els informes mensuals del Pla, els quals 
s’elaboren per facilitar aquest seguiment del pressupost i de les accions 
que es duen a terme.  
 
A més, al Novembre del 2020 es va afegir a l’informe, per primera 
vegada, les fonts detallades de finançament, i ja s’han mantingut des de 
llavors en la resta d’informes, atenent –també- a les peticions dels grups 
municipals. 
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13. Seguiment  del Pla de Reconst rucció 
Constituir un àmbit de participació dels agents socials en funció del seu 
grau de representativitat (CCOO). 

Es tindrà en compte, tot i que s’estudiarà en cada cas quina és la 
fórmula més adequada per aconseguir els objectius que es 
persegueixen. 

Diferenciar els recursos propis del Pla de Reconstrucció dels que 
provenen d'altres administracions (CCOO) 

L'informe de seguiment del novembre de 2020 del Pla de Reconstrucció 
Social i Econòmica de Manresa va ser el primer en incorporar aquest 
tipus d'informació i des d'aleshores s‘ha anat actualitzant mensualment. 
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 N oves mesures de suport a l’activitat econòmica. 
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Projectes de futur  
i noves oportunitats 



Projectes de futur i noves oportunitats 
 

 Pla Estratègic Manresa 2030. 
 
 C onsell d’Acció i Inclusió Social. 
 
 N ext Generation. 
 
 Pla Integral de Revitalització del C entre Històric 
 Ecomobilitat 
 Salut 
 Turisme 
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Projectes de futur i noves oportunitats 
 Consell d’Acció i Inclusió Social 
 
Treball participatiu, compartit i col·laboratiu entre 
Administració local, Generalitat, més de 30 entitats del 
tercer sector, associacions de veïns, col·lectius organitzats 
etc, la UM i ciutadania de forma particular. 
 
 4 Reptes est ratègics en les polít iques socials. 
 
1. Cobertura de les necessitats bàsiques 

1.1. Pobresa i l’exclusió social  
1.2. Dret a l’alimentació 
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Projectes de futur i noves oportunitats 
 Consell d’Acció i Inclusió Social 
 
2. Envelliment i la promoció de l’autonomia 

2.1. pla estratègic envelliment 
2.2. manresa ciutat cuidadora 
2.3 pla estratègic discapacitat 

3. Acció comunitària 
4. Innovació Social 
 4.1. Compartir coneixement 

 4.2. Observatori social i unificació de dades i indicadors  
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Projectes de futur i noves oportunitats 
 Pla Integral de Revitalit zació del Cent re Històr ic 
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 Pla Integral de Revitalit zació del Cent re Històr ic 

49 



Projectes de futur i noves oportunitats 
 Next Generation 

50 



Projectes de futur i noves oportunitats 
 Next Generation: Salut  
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Projectes de futur i noves oportunitats 
 Next Generation: Salut  
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Projectes de futur i noves oportunitats 
 Next Generation: Salut  
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