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1. INTRODUCCIÓ 

 
L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per part 
de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als 
Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució. 
 
Aquesta va ser una de les lliçons apreses dels Objectius del Mil·lenni, que van mostrar que l'èxit o fracàs 
de les agendes globals passarien sens dubte per la implicació o no dels territoris des de l’escala local. 
El procés de construcció d'una agenda territorial basada en la participació d'actors i el diàleg 
institucional per a l'assoliment dels objectius ja està en marxa, i es basarà en gran manera en el 
desenvolupament i adaptació de les agendes locals per a la seva internacionalització i el trànsit cap a 
l'Agenda 2030. 
  
Es tracta de treballar conjuntament i de forma articulada tots els actors, xarxes, governs locals i 
provincials, regionals i estatals, al costat dels organismes multilaterals, institucions i societat civil, 
desgranant els objectius i les seves fites, analitzant les claus per mesurar i reportar els seus assoliments, 
els del desenvolupament sostenible, i enfortir així les estratègies territorials. 
 
En el marc de l’Agenda 2030 i dels ODS s’obre un nou camí per establir objectius sectorials i globals, i 
indicadors de seguiment de forma integrada entre les polítiques sectorials públiques. La integració de 
la sostenibilitat, a diferents nivells, de moltes polítiques locals ha fet que els objectius de sostenibilitat 
local es trobin incorporats en molts instruments estratègics i de planificació local, on no és eficient 
dedicar esforços de forma segregada pel seu impuls i seguiment, ja que dispersa els recursos i 
l’efectivitat dels resultats cap a la utilitat en la presa de decisions locals.  

 
L’Ajuntament de Manresa subscriu el repte dels 17 ODS de l’Agenda 2030 global i ha començat a traçar 
un procés ambiciós que pretén comptar amb la implicació i el treball transversal a tots els nivells, donant 
com a primer resultat un document de Reptes dels ODS a Manresa per al debat intern amb regidories i 
personal tècnic municipal, el qual ha donat lloc a un segon document, adreçat al debat amb la 
ciutadania. 
 

 

 
 

A partir d’aquí l’Ajuntament ha pretès obrir un procés de debat amb els agents locals clau implicats en 
els diferents àmbits sectorials que conformen l’Agenda 2030 i que s’inclouen en el Document elaborat, 
per tal d’identificar prioritats a l’hora de traçar el full de ruta per a la implantació de l’Agenda 2030 al 
municipi. 
 
En aquest context, i una vegada realitzades diverses accions inicials amb els diferents agents locals en 
el marc d’aquest procés, en el present document es plantegen els resultats obtinguts, que seran 
d’utilitat per poder avançar en l’assoliment de l’Agenda 2030 de Manresa. 
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2. RESUM DEL PROCÉS 

Durant l’any 2020 es va iniciar el procés de col·laboració amb els diferents agents locals, que va comptar 
amb les següents fases: 

        

 

1. Selecció dels agents locals a implicar 

Per tal de comptar amb el màxim d’opinions dels diferents agents locals de Manresa, es va dur a 
terme un procés d’identificació d’aquests, tractant d’abastar tots els sectors a nivell local i obtenir 
resultats basats en la professionalitat i el coneixement de causa. 

 

2. Llançament d’un qüestionari online 

El primer pas per a recollir opinions i aportacions va ser el d’elaborar un qüestionari online. 
Inicialment, aquest s’havia plantejat únicament per al agents locals, però finalment es va acordar 
fer-ho extensiu també a la ciutadania. En aquest s’hi va recollir la següent informació: 

 

• Coneixement previ sobre els ODS 

• ODS a prioritzar a Manresa 

• Reptes prioritaris a abordar a Manresa 

• Accions i projectes a prioritzar a curt i mig termini a Manresa 

• ODS als que poden contribuir majoritàriament 

• Interès i implicació en el seguiment i accions de l’Agenda 2030 

 

En total, es varen obtenir 860 respostes de la ciutadania i 85 de representants dels diferents agents 
locals. L’informe de resultats dels qüestionaris es troba detallat a l’Annex 2. 

 

3. Entrevistes individuals a agents locals 

De manera complementària al qüestionari online, i per tal de concretar i d’aprofundir en els reptes 
i accions a prioritzar, així com en el tipus d’aliances o sinèrgies a establir o el paper que haurien de 
jugar els agents locals, es varen realitzar un seguit d’entrevistes individualitzades a un petit reducte 
de 12 agents locals. L’informe de resultats de les entrevistes es troba detallat a l’Annex 3. 

 

4. Focus Grup 

Amb la intenció de poder opinar i validar els resultats obtinguts en el qüestionari i les entrevistes 
realitzades, es va seleccionar un petit grup d’agents locals experts en diversos àmbits, els quals van 
participar en una sessió online per dur-ho a terme. 

Es varen realitzar un total de 3 sessions, una per cada gran àmbit temàtic dels ODS (Persones, 
Planeta i Pau i prosperitat), a cada una de les quals hi varen participar els agents locals experts amb 
més relació sobre la temàtica en qüestió. 

En total, hi varen participar 17 persones expertes. 

Selecció dels 

agents locals 

a implicar

Qüestionari 

online

Entrevistes 

individuals
Focus Grup
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3. RESULTATS OBTINGUTS 

 

A continuació es detallen els resultats obtinguts en els diferents instruments i òrgans de participació 
esmentats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ODS MÉS RELLEVANTS 

 

Primerament, es posa en valor els ODS considerats com a prioritaris -a nivell general- per part de tot el 
conjunt de persones i entitats que han participat del procés. Aquests han estat els següents: 

 

     

 

A continuació, es detallen els resultats obtinguts sobre la priorització de tots els ODS, segons el grup en 
que es troben classificats: Persones, Planeta i Pau i prosperitat.  

ODS més rellevants                                                        Validació dels ODS més rellevants 

Reptes i accions a prioritzar                                          Validació i aportació de nous reptes i accions a prioritzar 

Implicació, aliances i sinèrgies                                      Validació i aportació de noves propostes d’implicació,  

                                                                                           aliances i sinèrgies 

ENQUESTES ENTREVISTES I FOCUS GRUP 
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3.1.1 PERSONES 

 

Els ODS del grup de Persones pretenen acabar amb la pobresa i la fam en totes les seves formes, així 
com assolir la igualtat entre totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, 
raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició. 
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Els ODS de Persones considerats com a més prioritaris per a Manresa han estat l’ODS 1 
“Fi de la pobresa” (per part de la ciutadania, amb un 27%) i l’ODS 4 “Educació de 
qualitat” (pel que fa als agents locals, amb un 28%). En segon lloc per a ambdós casos 
trobem l’ODS 3 “Salut i benestar”. 
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3.1.2 PLANETA 

 

Els ODS del grup de Planeta tenen com a objectiu protegir els recursos naturals de la terra, així com 
lluitar contra el canvi climàtic per garantir un futur segur i sostenible per a les properes generacions. 
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Dels ODS de Planeta, la ciutadania n’ha prioritzat de manera tímida l’ODS 13 “Acció 
climàtica” (24%), mentre que els agents locals ho han fet de manera clara amb l’ODS 11 
“Ciutats i comunitats sostenibles” (40%), que ha estat el segon més prioritzat per part 
de la ciutadania, amb un 20%. 
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3.1.3 PAU I PROSPERITAT 

 

Els ODS de Pau i Prosperitat pretenen garantir una vida prospera i plena, en harmonia amb la natura, 
així com lluitar per la pau, la justícia i la inclusió en la societat, i establir aliances per assolir l’Agenda 
2030 global. 
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Del grup de Pau i Prosperitat, trobem coincidència en la priorització de l’ODS 8 “Treball 
decent i creixement econòmic”, al voltant del 30% en ambdós casos. 

En segon lloc, trobem que s’ha prioritzat l’ODS 12 “Producció i consum responsables” 
tant per part de la ciutadania (26%) com dels agents locals (22%). 
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3.2 REPTES I ACCIONS A PRIORITZAR 

 

3.2.1 REPTES A PRIORITZAR 

 

El document “El repte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Manresa” presenta els principals 
reptes de Manresa en relació al desenvolupament sostenible, sorgits a partir de les propostes i consensos 
dels serveis tècnics i les diverses regidories del consistori. 

A partir del qüestionari online, la ciutadania i els agents locals han escollit els reptes que creuen 
prioritaris per a Manresa d’entre tots els reptes presentats en el document.  

A continuació, es presenten els reptes escollits en aquest procés participatiu, indicant l’ODS amb que 
es relaciona. Es detallen amb un ombrejat en blau (ciutadania) o vermell (agents locals) aquells que han 
estat seleccionats com a reptes de màxima prioritat. 

 

Reptes prioritzats a partir del llistat del document 
ODS 

relacionat 

Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que no pugui disposar d’un sostre 
digne i d’un subministrament de serveis bàsics eficaç.  

Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de plenes oportunitats per cursar 
els estudis d’acord a les seves aptituds.  

Garantir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable a un preu assequible pel 
conjunt de la societat, establint la gratuïtat de l’accés a l’aigua potable per aquells 
col·lectius vulnerables.  

Erradicar la pobresa energètica i assegurant que els col·lectius vulnerables tinguin 
accés a l’energia necessària per a poder dur a terme les activitats bàsiques de forma 
digna.  

Fomentar les energies renovables a Manresa. 
 

Garantir la salut del riu Cardener en el seu pas pel municipi de Manresa. 
Aconseguir que el riu Cardener esdevingui un pol d’atracció de la ciutat.  

Conservar el valor agrícola, ecològic i paisatgístic de l’entorn que envolta la ciutat. 
 

Ampliar les zones verdes dins la trama urbana, potenciar el conjunt de les zones 
verdes que envolten la ciutat i apostar per fer més atractiu el riu Cardener amb la 
finalitat de configurar-lo com un espai d’esbarjo i oci.  

Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la precarietat laboral i les desigualtats 
salarials que pateixen determinats col·lectius de la ciutat (joves, dones, població 
immigrada, persones amb discapacitats).  

https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/9596/ods_a_manresa2_v6.pdf
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Vetllar per disposar d’unes infraestructures ferroviàries que uneixin Manresa amb 
Barcelona i Lleida de forma eficient.  

Fomentar el consum de productes de temporada i de proximitat.  

Reduir totes les formes de violència.  

Promoure que la ciutadania participi en les decisions que atenyen el futur de la 
ciutat, proveint-la de la informació necessària i dotant-la d’espais que facilitin la 
seva intervenció. 

 

 

 

Més enllà dels reptes proposats en el document, però, la ciutadania i els agents locals han tingut 
l’oportunitat de proposar-ne aquells que han cregut prioritaris i els quals no s’hi trobaven inclosos dins 
del mateix. Així, s’han recollit noves aportacions de reptes, que s’indiquen a continuació: 

• Erradicar la fam (ODS 2). 
• Incrementar la seguretat alimentària (ODS 2). 
• Garantir la salut física i sobretot emocional, especialment deteriorada degut a la pandèmia (ODS 3). 
• Garantir la protecció suficient contra la COVID-19 (ODS 3). 
• Detectar a temps situacions de “bullying” a les escoles, i treballar-les (ODS 4). 
• Reducció de desigualtats de gènere (ODS 5). 
• Erradicació de la pobresa energètica (ODS 7). 
• Assolir la plena sobirania energètica (ODS 7). 
• Assolir un major grau de sostenibilitat energètica (ODS  7). 
• Millorar la qualitat del treball (ODS 8). 
• Garantir l’oferta suficient de comerç dins del municipi, sense necessitat d’anar a Barcelona (ODS 8). 
• Vetllar per la recuperació econòmica post COVID (ODS 8). 
• Garantir la formació necessària per a tothom qui ho necessiti (ODS 8). 
• Garantir un major assessorament a emprenedors (ODS 8). 
• Garantir unes infraestructures per al transport sostenible entre Manresa i la seva primera corona de 

desplaçaments (per exemple: tramvia) (ODS 9). 
• Augmentar la seguretat en els trens de Manresa (ODS 9). 
• Reducció de desigualtats de qualsevol tipus: de gènere, econòmiques, d’oportunitats, etc. (ODS 10). 
• Garantir l’accessibilitat per a totes les persones, especialment aquelles amb alguna discapacitat (ODS 11). 
• Ampliar l’oferta de transport públic (ODS 11). 
• Transformar la Manresa comercial per una Manresa cultural (ODS 11).  
• Garantir una mobilitat sostenible i inclusiva a tots els nivells: gènere, discapacitats físiques i funcionals... 

(ODS 11) 
• Reduir la pesca i el consum de peix (ODS 14). 
• Reduir la caça innecessària (ODS 15). 
• Reduir la tala d’arbres (ODS 15). 
• Assolir un major grau de governança, que impliqui el màxim d’actors locals possibles i necessaris en cada 

procés (ODS 16). 
• Garantir una major transparència per part de l’Ajuntament (ODS 16). 
• Garantir la igualtat de drets per a tota la ciutadania (ODS 16). 
• Augmentar la seguretat general contra la delinqüència, sobretot en hores de la nit (ODS 16). 
• Fomentar la cooperació internacional (ODS 17). 

 



  

 

12 

 

 

Aquestes aportacions fan ampliar el llistat tant de reptes com d’ODS implicats en aquests, pel que caldrà 
revisar les aportacions i decidir si cal ampliar el llistat inicial de reptes. 

 

 

 

 

3.2.2 ACCIONS A PRIORITZAR 

 

Pel que fa a les accions prioritàries a abordar en relació al desenvolupament sostenible a Manresa, 
mitjançant els qüestionaris online, entrevistes, sessió del Focus Grup i altres processos participatius 
(tallers a escoles i instituts), s’han recollit un seguit d’aportacions lliures per part de la ciutadania i 
agents socials. 

A continuació, es detallen les accions prioritàries proposades pels participants, categoritzades a partir 
dels eixos estratègics del Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM), identificant els ODS amb que 
s’alineen i als quals donen resposta.

La majoria de reptes prioritzats pertanyen al grup de Planeta (7), seguit de Pau i Prosperitat (5) 
i Persones (2). 

Per part de la ciutadania, el repte més prioritari és que no hi hagi cap persona sense un sostre 
digne ni un subministrament de serveis bàsics eficaç (ODS 1), mentre que pels agents locals ho 
és el foment de les energies renovables (ODS 13). 

A banda dels reptes prioritzats del llistat inicial de l’Ajuntament, s’han recollit noves 
aportacions que caldrà tenir en compte a l’hora de conformar un llistat final de reptes rellevants 
a abordar en l’horitzó de l’Agenda Manresa 2030. 



  

 

13 

 

 

 

Eix estratègic 
PAM 

Àmbit Accions a prioritzar 

Manresa 
saludable 

 

  

Entorn urbà 

-Millora de la neteja de carrers, itineraris i espais públics. 

-Millora del manteniment de voreres i mobiliari urbà. 

-Embelliment del casc antic. 

-Creació de nous parcs o millora dels existents. 

-Millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 

-Desenvolupar una gran àrea de vianants als eixos comercials de la ciutat juntament amb una millora dels accessos i 
habilitació d'aparcaments gratuïts pels consumidors. 

-Implementació de nous sistemes de recollida de residus (PAP, sistemes de devolució i retorn...). 

-Augmentar la quantitat de papereres i contenidors de la ciutat, actualment insuficients i mal distribuïts per la ciutat, 
per facilitar el reciclatge de tots els residus. 

-Fer xerrades i campanyes de conscienciació per a que la gent recicli. 

-Rehabilitació de la Fàbrica Nova, que inclogui una gran zona verda i una piscina municipal d'esbarjo ampliada i ben 
feta. 

Habitatge 

-Millores en l’accés a l’habitatge, especialment per col·lectius vulnerables (creació d’habitatges socials, habitatges 
dignes i accessibles).  

-Reducció del preu de l’habitatge. 

-Millorar les condicions dels habitatges. 

Salut 

-Millorar els equipaments sanitaris. 

-Incrementar el nombre de professionals sanitaris. 

-Vetllar per la salut i el benestar de la ciutadania, tant físic com mental. 

-Oferir activitats esportives gratuïtes a joves per a que es puguin tenir una vida saludable sense que depengui de la 
seva situació econòmica. 
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Eix estratègic 
PAM 

Àmbit Accions a prioritzar 

Mobilitat 

-Racionalització del trànsit, aplicant mesures en l’ordenament urbà.  

-Increment de places d’aparcament. 

-Reduir l’oferta d’aparcaments de vehicles en carrers estrets. 

-Restriccions d’estacionament de vehicles particulars. 

-Centre històric només per a vianants. 

-Foment de la mobilitat sostenible al centre. 

-Creació d’aparcaments dissuasius. 

-Implantació d’iniciatives de carsharing elèctric. 

-Creació, manteniment i millora de carrils bici. 

-Foment de l’ús dels carrils bici. 

-Transport públic totalment elèctric amb fonts d'energia renovable. 

-Afavorir una reducció del cost del transport públic o a que aquest sigui totalment gratuït, facilitant el seu ús per part 
de la població.  

Manresa verda 
 

 

 

 

Energia 

-Foment de les fonts renovables. 

-Prioritzar les plaques solars en edificis, començant pels municipals. 

-Elaboració d’un Pla de Transició Energètica. 

-Foment de Plans d’eficiència energètica. 

-Estalviar electricitat dels llums dins dels edificis públics quan no s’utilitzin durant la nit. 

-Integrar algun tipus d’energia verda dins de les noves construccions, tant privades com de l’administració pública, per 
aconseguir una transició energètica dels edificis. 

-Implementar mesures per a l'ús sostenible de l'aigua, la seva reutilització i regeneració. 

Canvi 
climàtic 

-Fer fora les indústries contaminants del municipi. 
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Eix estratègic 
PAM 

Àmbit Accions a prioritzar 

Entorn 
natural 

-Elaboració d’un Pla de gestió/monitorització dels ecosistemes per a la seva recuperació. 

-Elaboració d’un Pla de gestió i protecció dels hàbitats, paisatges i biodiversitat. 

-Definir espais a protegir. 

-Recollida de brutícia dels rius i boscos i d’altres espais, fent partícip a la població de Manresa en aquesta neteja de 
manera voluntària. 

-Instal·lar més papereres i vigilància en els voltants del riu per a que, treballant de manera conjunta amb els 
Ajuntament de poblacions properes, s’asseguri un bon ús dels espais que envolten el riu. 

-Fer del Cardener un lloc atractiu per a la ciutat i que alhora sigui un entorn positiu per a la conservació d’espècies i 
animals autòctons. 

-Establir una política municipal sobre els animals domèstics abandonats, prendre consciència del problema i donar 
resposta adequada a la seva situació. 

-Senyalitzar adequadament l’entorn del riu Cardener, i protegir la fauna i la flora d’aquest espai natural. 

-Vetllar per la cura dels boscos, com a recursos naturals que afavoreixen la qualitat de vida, oferint alhora opcions 
d’ocupació. 

-Rehabilitar zones abandonades, per fer zones verdes i tenir cura dels boscos que hi ha. 

Manresa justa 
 

  

 

 

Educació 

-Inversió en educació pública i universal de qualitat. 

-Educar per la sostenibilitat, respecte als altres, civisme… 

-Incloure de manera obligatòria recursos digitals adaptats a infants amb alguna discapacitat. 

-Incorporar al currículum escolar competències per a la vida quotidiana i ciutadana més pràctiques, com ara temes 
burocràtics, rendir comptes i impostos, fer la renda, etc. 

-Facilitar cursos d'idiomes a la gent que no sap parlar el català, i crear un museu interactiu de la llengua catalana. 

Pobresa -Ajudes durant la pandèmia COVID-19: estudiants, persones vulnerables, petits negocis, autònoms, aturats... 
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Eix estratègic 
PAM 

Àmbit Accions a prioritzar 

-Cercar mecanismes per sentir les veus de les persones en situació de vulnerabilitat i així escoltar les seves necessitats 
de primera mà, a través d’un acompanyament sense jutjar, per a poder obtenir propostes de com ajudar-les a millorar 
la seva situació, i donar estabilitat per aquestes persones. 

-Possibilitat que les persones en situació de vulnerabilitat puguin ocupar espais no utilitzats de Manresa a costos molt 
reduïts. 

-Posar més centres on es pugui dormir per no quedar ningú al carrer. 

Fam 
-Impulsar més banc d’aliments. 

-Implementar el Projecte menjador per a tothom. 

Igualtat de 
gènere 

-Promoure l’enduriment de les penes i condemnes per casos de violacions i violència de gènere.  

-Igualar el cost dels productes d’higiene dirigits al públic masculí i femení, i que els productes usats en la menstruació 
no tinguin un cost tan elevat o siguin gratuïts. 

-Atorgar una pensió a les dones grans pel seu treball no remunerat fent feines de cures a les llars, en un context històric 
on no tenien la facilitat de treballar fora de casa. 

-Més ajudes psicològiques i econòmiques a les dones que pateixen o han patit maltractament algun cop a la seva vida. 

-Acceptació i integració total a la societat de dones migrades. 

-Educar als nois i homes a respectar i tractar bé a les dones. 

-Lluita contra la violència masclista. 

Desigualtats 

-Accions i projectes per a la reducció de desigualtats de gènere, socials, econòmiques, laborals, d’oportunitats o a 
nivell educatiu.  

-Sensibilitzar envers la situació dels Menors Estrangers No Acompanyats (MENA) a la població, permetent-los que puguin 
assolir les mateixes oportunitats que la resta i unes bones opcions de futur. 

-Augmentar les mesures per lluitar contra el racisme, per tal que ningú sigui tractat de forma diferent segons els seus 
orígens. 
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Eix estratègic 
PAM 

Àmbit Accions a prioritzar 

-Assegurar l’accessibilitat de qualsevol persona a la tecnologia, tingui l’edat que tingui. 

-Facilitar la tramitació de papers a les persones nouvingudes perquè puguin tenir una feina digna. 

-Participació activa de l'Ajuntament en la integració als menors no acompanyats en la societat democràtica europea. 

Manresa cultural Cultura -Foment de projectes culturals. 

Manresa 
productiva 

 

 

 

Promoció 
econòmica 

-Ajudes econòmiques a empreses. 

-Unificar associacions de comerciants. 

-Accions de promoció del comerç local. 

-Simbiosi industrial per aprofitar els excedents de calor a través d’una xarxa de calor. 

-Plans d'ocupació destinats a població en risc d'exclusió, amb especial èmfasi en la població amb discapacitats 
funcionals. 

-Facilitats per a les persones emprenedores en la tramitació dels seus futurs negocis, tenint en compte les dificultats 
actuals per muntar una empresa. 

-Incentivar el creixement empresarial, millorant l'estat dels polígons per atraure noves empreses. 

-Dissenyar i proporcionar eines, espais i moments per facilitar les trobades i reunions, físiques i virtuals, de persones 
per tal d’obtenir processos d’innovació a través de la cocreació, participació i creativitat. 

Producció i 
consum 
sostenible 

-Promoure l’autoconsum. 

-Promoure el residu zero. 

-Promoure la fabricació de productes més sostenibles per evitar fer-ne servir altres d’un sol ús que acaben embrutant 
el mar. 

-Posar en valor el sector agrari de secà i regadiu de Manresa. 

-Ús de les monedes socials. 
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Eix estratègic 
PAM 

Àmbit Accions a prioritzar 

Manresa 
connectada 

 

 

Institucions 
sòlides 

-Alineament institucional a la PAHC Bages (sense accions anticapitalistes no es pot canviar les arrels de la injustícia 
social, econòmica i ambiental que pretenen buscar els ODS). 

-Que la gent que ve de països en via de desenvolupament tinguin dret al permís de residència i una feina digna.  

-Donar facilitats a les persones estrangeres per a convalidar títols obtinguts a qualsevol altre país del món. 

-Facilitar tràmits com renovació de documents a les persones nouvingudes. 

 

 

 

En total s’han rebut 89 propostes d’accions a prioritzar en el curt i mig termini (10 anys vista). 

L’eix estratègic de Manresa saludable ha estat sobre el qual s’han proposat més accions a prioritzar, concretament 29 (millora de l’entorn urbà, 
habitatge, salut i mobilitat). 

En segon lloc, s’han rebut 24 propostes d’accions a prioritzar de l’eix estratègic de Manresa justa (educació, pobresa, fam, igualtat de gènere i 
desigualtats). 
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3.3 IMPLICACIÓ, ALIANCES I SINÈRGIES 

 

En darrera instància, s’han recollit les propostes en relació a la implicació dels agents locals en el 
desenvolupament i seguiment de l‘Agenda Manresa 2030, així com en relació a les possibles aliances i 
sinèrgies a establir en aquest procés. 

 

3.3.1 IMPLICACIÓ 

 

Per a cada un dels eixos estratègics de l’Agenda Manresa 2030, es detallen les possibles contribucions 
per part tant de la ciutadania, com dels diferents agents locals, en relació a cada un dels ODS de 
l’Agenda 2030, proposades mitjançant les enquestes, entrevistes i sessions grupals realitzades.
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Eix estratègic PAM Àmbit Ciutadania Agents locals 

Manresa saludable 

  

Entorn urbà 
-Dur a terme una correcta separació de residus 

-Civisme i cura de l’entorn urbà 
- 

Mobilitat - 
-Fomentar la mobilitat sostenible, tant donant exemple 
a nivell intern com a partir d’accions de difusió 

Salut - 

-Ajudar a prevenir malalties 

-Promoure hàbits saludables en la ciutadania 

-Curar i rehabilitar, de manera accessible per a tothom 

Manresa verda 

 

 

 

Entorn 
natural 

-Respecte envers els espais naturals -Protecció dels entorns naturals 

Manresa justa 

 

 

 

Desigualtats 
-Ajudar a les persones desfavorides i als col·lectius més 
discriminats 

-Donar a conèixer els Plans d’Igualtat 

-Capacitat de crear opinió i convocar empreses per a 
realitzar accions formatives o de difusió 
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Eix estratègic PAM Àmbit Ciutadania Agents locals 

Manresa 
productiva 

 

 

Treball - 

-Incidir en la millora de condicions de treball digne 

-Garantir i fomentar la igualtat entre dones i homes en 
el mon laboral 

-Garantir i fomentar les condicions dignes de les 
persones migrants en els centres de treball 

-Qüestions relatives a permisos de treball i agrupació de 
famílies 

-Oferta de formació inclusiva (persones aturades, sense 
recursos...) 

-Oferta de pràctiques 

Economia - 
-Dinamització econòmica del territori 

-Generació de coneixement i riquesa 

Innovació - 

-Foment de la innovació 

-Ajuda a altres empreses del territori a partir del 
coneixement i recursos disponibles 

-Recerca tecnològica 

Consum 
responsable 

-Adoptant i mantenint hàbits quotidians de consum 
responsable 

-Reducció del consum de recursos 

-Foment de l’economia circular 

Manresa 
connectada 

  

Participació 
-Implicació en processos de participació ciutadana, en 
associacions, en reunions veïnals, en activitats de 
l’ajuntament i altres administracions 

-Implicació en les taules de treball envers l’execució i 
seguiment de l’Agenda Manresa 2030 
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3.3.2 ALIANCES I SINÈRGIES 

 

De manera complementària a la implicació de tots els agents interessats en participar en l’Agenda 
Manresa 2030, cal destacar el tipus d’aliances o sinèrgies proposades per a establir, amb el fi d’avançar 
en aquest projecte d’una manera transversal i integral. 

En aquest sentit, a continuació es recullen les principals aportacions dels agents locals en relació a 
possibles instruments i tipus de col·laboracions a tenir en compte per part de l’Ajuntament. 

 

Tipus d’aliances: 

 

✓ Entre els agents locals i l’Ajuntament (amb opció d’incloure administracions  supramunicipals): 
de manera transversal entre els diferents sectors i departaments municipals, així com vetllant 
per la igualtat de condicions entre totes les parts participants (evitant la imposició de decisions 
per part de l’Ajuntament). 

✓ Entre els propis a agents locals: grups de treball sectorials i/o transversals, segons convingui, 
entre els diferents agents locals amb implicació en l’Agenda Manresa 2030. 

 

Instruments per a les aliances: 

 

✓ Creació de fòrums transversals: per tal que els diferents agents coneguin -de manera inicial-, 
els projectes, eines i coneixements de la resta d’actors, com a primer pas per a identificar i 
establir futures sinèrgies i aliances. 

✓ Creació de taules de treball: ja siguin transversals o sectorials, en que hi participi un grup 
estable d’agents implicats, amb definició d’objectius i calendarització de tasques i reunions. 

 

Aspectes generals a tenir en compte: 

 

✓ Participació dels màxims actors possibles: cal vetllar per assolir la màxima representativitat 
dels agents locals del territori, per obtenir amb el màxim de punts de vista diferents, així com 
amb el coneixement i experiència de cadascun d’ells. 

✓ Adopció de mesures per consens: importància de comptar amb l’opinió de tots els agents 
implicats per igual, tractant d’adoptar les decisions de manera consensuada. 

✓ Creació d’equips estables: independentment del govern existent en cada moment, els equips 
de treball han de poder mantenir la seva activitat, sense que els canvis de legislatura hi afectin 
de manera significativa. 

✓ Permanència en el temps: en la línia d’establir equips estables, cal vetllar per a que la vigència 
d’aquests es mantingui més enllà de l’horitzó propi de l’Agenda; és a dir, l’any 2030 (adaptant-
se a les necessitats i reptes per al desenvolupament sostenible de cada moment). 

 

En general, hi ha una gran predisposició per part dels agents locals a implicar-se i col·laborar en 
l’execució i seguiment de l’Agenda Manresa 2030, així com per a establir aliances i sinèrgies entre 
diferents actors. 

S’aposta fermament per establir equips de treball amplis, transversals, estables, democràtics i 
permanents en el temps. 
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4. CONCLUSIONS 

 

L’Ajuntament de Manresa ha volgut comptar amb l’opinió del màxim d’actors locals en relació a 
l’Agenda Manresa 2030. Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat a través de diferents mecanismes en que 
hi ha participat un nombre elevat de persones: formulari online (860 ciutadans/es i 85 representants 
d’agents locals), entrevistes individuals (12 representants d’agents locals) i 3 sessions del Focus Grup 
(17 representants d’agents locals). 

Les persones participants han escollit 5 ODS prioritaris per a l’Agenda 2030 de Manresa: 

• ODS 1 “Fi de la pobresa” 

• ODS 4 “Educació de qualitat” 

• ODS 8 “Treball decent i creixement econòmic” 

• ODS 11 “Ciutats i comunitats sostenibles” 

• ODS 13 “Acció climàtica” 

 

De tots ells s’han identificat reptes rellevants a abordar en el municipi a curt i mig termini, considerant 
com a més prioritaris: 

• Que no hi hagi cap persona sense un sostre digne ni un subministrament de serveis bàsics 
eficaç (ODS 1, per part de la ciutadania) 

• Foment de les energies renovables (ODS 13, per part dels agents locals). 

 

A banda, els diferents actors locals han identificat nous reptes prioritaris no inclosos inicialment en el 
llistat, els quals caldrà tenir en compte a l’hora de conformar un llistat final de reptes rellevants a 
abordar en l’horitzó de l’Agenda Manresa 2030 

 

En relació a les accions prioritàries a desenvolupar, s’han recollit aportacions de tot tipus que s’alineen 
amb un gran nombre d’ODS, però que sovint no donen una resposta o solució directa als reptes 
identificats prèviament (ODS 6, 7 i 9). La relació entre reptes identificats i les accions proposades que 
hi donen resposta es detalla a l’Annex 1, de manera alineada amb els eixos estratègics del PAM. 

 

En aquest sentit, serà interessant continuar treballant conjuntament amb la ciutadania i els agents 
locals per identificar accions a curt i mig termini que ajudin a resoldre i donin resposta als reptes 
prioritaris posats sobre la taula. 

 

Finalment, hi ha una gran predisposició per part dels agents locals a implicar-se i col·laborar en 
l’execució i seguiment de l’Agenda Manresa 2030, així com per a establir aliances i sinèrgies entre 
diferents actors. En general, es creu que cal establir equips de treball amplis, transversals, estables, 
democràtics i permanents en el temps. 
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5. PROPERES PASSES 

 

Un cop iniciades les primeres accions de treball conjunt, i havent recollit i sintetitzat les aportacions 
rebudes per tots els actors implicats en el procés, es proposen un seguit d’accions per tal d’avançar en 
la configuració i desenvolupament de l’Agenda Manresa 2030, així com per assolir els ODS d’una manera 
integral i integrada en el municipi, comptant amb tots aquells agents que puguin estar implicats i 
abordant els reptes a nivell municipal des de diferents perspectives. 

 

1. VETLLAR PER TREBALLAR LA TOTALITAT DELS ODS 

Fins ara s’han identificat diversos ODS com als més rellevants per a Manresa, així com un seguit de 
reptes i accions prioritàries associades a abordar dins del marc de l’Agenda 2030 del municipi. Tot i 
així, caldrà vetllar per treballar en major o menor grau per l’assoliment dels 17 ODS en conjunt, 
activant els mecanismes que siguin necessaris per a tal fet. 

 

2. ESTABLIR UN SISTEMA D’INDICADORS PER AL SEGUIMENT DE L’AGENDA 2030 

Per tal de tenir el coneixement suficient i poder implementar actuacions en conseqüència, es 
proposa establir un sistema d’indicadors per a avaluar el grau d’assoliment de les accions ODS a 
Manresa. Per a tal fet, caldrà recollir les dades necessàries per definir l’estat de la situació actual, 
i poder així mesurar l’evolució i les fites que es vagin assolint respecte aquest moment, així com 
per elaborar el report biennal del Voluntary Local Review. 

Els indicadors escollits podrien tenir l’horitzó temporal de l’Agenda 2030 i de la legislatura municipal 
vigent, i es podrien avaluar anualment o cada 2 anys (per exemple), fins el 2030. 

 

3. IMPLANTAR LA TAULA D’IMPULS I SEGUIMENT DE L’AGENDA 2030 

Recentment, ha estat impulsada la Taula de Seguiment del Pla Local de Reconstrucció Social i 
Econòmica de Manresa, formada pels representats polítics i del teixit social, econòmic, cultural i 
cívic del municipi, els quals varen aportar propostes diverses a incloure en el Pla. 

Aprofitant aquestes primeres passes de treball conjunt i col·laboració ciutadana, pot ser interessant 
transformar aquest òrgan en la Taula d’Impuls i Seguiment de l’Agenda 2030, com a equip estable 
de treball. 

 

4. IMPULS DE LA COMISSIÓ TRANSVERSAL TÈCNICA 

A banda de la Taula d’Impuls i Seguiment de l’Agenda 2030, podrà ser interessant impulsar la 
Comissió Transversal tècnica, l’objectiu de la qual sigui impulsar les accions de l’Agenda i prioritzar-
ne les més rellevants en cada moment, així com crear un programa d’activitats transversals, entre 
d’altres projectes. 

 

5. IMPLANTAR I TESTEJAR MECANISMES INTERNS PER A LA CONTRIBUCIÓ TRANSVERSAL I INTEGRADA 
A L’AGENDA 2030 

L’organització vertical i per àrees de les administracions pot dificultar la mirada transversal i 
integrada en les polítiques públiques que demana l’Agenda 2030.  

Una possibilitat per resoldre aquesta casuística podria ser establir els mecanismes de funcionament 
necessaris per tal que les línies d’actuació i els projectes en curs o previstos puguin passar per una 
mena de “test de contribució als ODS” entès com una reflexió transversal en la que es pugui 
identificar: 

 

 

https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews
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• A quin/s ODS contribueix 

• Si pot millorar-se el projecte (innovar) per tal que pugui contribuir a d’altres ODS o àmbits de 
l’Agenda 2030. 

La constitució d’un equip transversal de persones internes a l’Ajuntament, formades en ODS i Agenda 
2030 que puguin assessorar i realitzar aquesta anàlisi interna, conjuntament amb els/les 
responsables dels diferents projectes, podria ser una fórmula adequada a dissenyar i testejar per 
aconseguir aquesta incorporació integral de l’Agenda 2030 a nivell municipal. 

 

6. IMPULSAR ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ PER LA IMPLICACIÓ DELS AGENTS 
SOCIALS I ECONÒMICS I DE LA CIUTADANIA EN L’ASSOLIMENT DELS ODS 
 
Realitzar actuacions de sensibilització, comunicació i educació en relació amb l’Agenda 2030 i els 
ODS a la ciutadania i el conjunt d’agents locals en general per incrementar la seva contribució a 
l’assoliment dels ODS considerats prioritaris, o a l’Agenda 2030 de Manresa en general. Per a tal fet 
es podria contemplar implantar: 

• Campanyes sobre l’Agenda 2030 o específiques d’un ODS en concret, focalitzades a la 
ciutadania en general o a col·lectius/sectors específics. 

• Formacions específiques per a diferents destinataris (indústria, sector serveis, sector agrari, 
entitats, ciutadania...). 

• Programa educatiu Agenda 2030 per als centres escolars. 

• Accions de difusió de les iniciatives de la Federació de Municipis de Catalunya o de municipis 
concrets que puguin aportar coneixement i inspiració. 
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ANNEX 1. RELACIÓ ENTRE ELS REPTES I ACCIONS 
PRIORITARIES PROPOSADES 

 

Eix 
estratègic 

PAM 
Repte Acció proposada 

ODS 
relacionat 

M
an

re
sa

 j
u
st

a 

Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona 
que no pugui disposar d’un sostre digne i d’un 
subministrament de serveis bàsics eficaç. 

-Possibilitat que les persones en situació de 
vulnerabilitat puguin ocupar espais no utilitzats 
de Manresa a costos molt reduïts. 

-Posar més centres on es pugui dormir per no 
quedar ningú al carrer. 

-Impulsar més banc d’aliments. 

-Implementar el Projecte menjador per a 
tothom. 

 

Assegurar que els col·lectius més fràgils 
disposin de plenes oportunitats per cursar els 
estudis d’acord a les seves aptituds. 

-Inversió en educació pública i universal de 
qualitat. 

  

M
an

re
sa

 v
e
rd

a 

Garantir l’accés universal i equitatiu a l’aigua 
potable a un preu assequible pel conjunt de la 
societat, establint la gratuïtat de l’accés a 
l’aigua potable per aquells col·lectius 
vulnerables. 

 
 

Erradicar la pobresa energètica i assegurant 
que els col·lectius vulnerables tinguin accés a 
l’energia necessària per a poder dur a terme les 
activitats bàsiques de forma digna. 

 
 

Fomentar les energies renovables a Manresa. 

-Prioritzar les plaques solars en edificis, 
començant pels municipals. 

-Elaboració d’un Pla de Transició Energètica. 

-Foment de Plans d’eficiència energètica. 

-Integrar algun tipus d’energia verda dins de les 
noves construccions, tant privades com de 
l’administració pública, per aconseguir una 
transició energètica dels edificis. 

 

Garantir la salut del riu Cardener en el seu pas 
pel municipi de Manresa. 
Aconseguir que el riu Cardener esdevingui un 
pol d’atracció de la ciutat. 

-Fer del Cardener un lloc atractiu per a la ciutat 
i que alhora sigui un entorn positiu per a la 
conservació d’espècies i animals autòctons. 

-Senyalitzar adequadament l’entorn del riu 
Cardener, i protegir la fauna i la flora d’aquest 
espai natural. 

-Instal·lar més papereres i vigilància en els 
voltants del riu per a que, treballant de manera 
conjunta amb els Ajuntament de poblacions 
properes, s’asseguri un bon ús dels espais que 
envolten el riu. 

 

Conservar el valor agrícola, ecològic i 
paisatgístic de l’entorn que envolta la ciutat. 

-Elaboració d’un Pla de gestió/monitorització 
dels ecosistemes per a la seva recuperació. 

-Elaboració d’un Pla de gestió i protecció dels 
hàbitats, paisatges i biodiversitat. 

-Definir espais a protegir. 
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-Vetllar per la cura dels boscos, com a recursos 
naturals que afavoreixen la qualitat de vida, 
oferint alhora opcions d’ocupació. 

 

M
an

re
sa

 s
al

u
da

b
le

 

Ampliar les zones verdes dins la trama urbana, 
potenciar el conjunt de les zones verdes que 
envolten la ciutat i apostar per fer més atractiu 
el riu Cardener amb la finalitat de configurar-lo 
com un espai d’esbarjo i oci. 

-Creació de nous parcs o millora dels existents. 

-Rehabilitació de la Fàbrica Nova, que inclogui 
una gran zona verda i una piscina municipal 
d'esbarjo ampliada i ben feta. 

-Fer del Cardener un lloc atractiu per a la ciutat 
i que alhora sigui un entorn positiu per a la 
conservació d’espècies i animals autòctons. 

-Senyalitzar adequadament l’entorn del riu 
Cardener, i protegir la fauna i la flora d’aquest 
espai natural. 

-Instal·lar més papereres i vigilància en els 
voltants del riu per a que, treballant de manera 
conjunta amb els Ajuntament de poblacions 
properes, s’asseguri un bon ús dels espais que 
envolten el riu. 

 

M
an

re
sa

  
p
ro

du
ct

iv
a 

 

Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la 
precarietat laboral i les desigualtats salarials 
que pateixen determinats col·lectius de la 
ciutat (joves, dones, població immigrada, 
persones amb discapacitats). 

-Plans d'ocupació destinats a població en risc 
d'exclusió, amb especial èmfasi en la població 
amb discapacitats funcionals. 

-Incentivar el creixement empresarial, millorant 
l'estat dels polígons per atraure noves empreses. 

-Ajudes econòmiques a empreses. 

-Accions de promoció del comerç local. 

 

 

Vetllar per disposar d’unes infraestructures 
ferroviàries que uneixin Manresa amb Barcelona 
i Lleida de forma eficient. 

 
 

Fomentar el consum de productes de 
temporada i de proximitat. 

-Accions de promoció del comerç local. 

-Posar en valor el sector agrari de secà i regadiu 
de Manresa.  

M
an

re
sa

 c
on

n
e
ct

ad
a Reduir totes les formes de violència. 

-Promoure l’enduriment de les penes i 
condemnes per casos de violacions i violència de 
gènere.  

-Més ajudes psicològiques i econòmiques a les 
dones que pateixen o han patit maltractament 
algun cop a la seva vida. 

-Educar als nois i homes a respectar i tractar bé 
a les dones. 

-Lluita contra la violència masclista. 

 

Promoure que la ciutadania participi en les 
decisions que atenyen el futur de la ciutat, 
proveint-la de la informació necessària i 
dotant-la d’espais que facilitin la seva 
intervenció. 

-Dissenyar i proporcionar eines, espais i 
moments per facilitar les trobades i reunions, 
físiques i virtuals, de persones per tal d’obtenir 
processos d’innovació a través de la cocreació, 
participació i creativitat. 
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ANNEX 2. INFORME DE RESULTATS DEL QÜESTIONARI 
ONLINE 
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1. Aportacions de la ciutadania a l’Agenda Manresa 2030: 
resultats de l’enquesta 

En data 11 de maig de 2020, l’Ajuntament de Manresa (Bages) va consensuar amb la resta de grups 
polítics les Bases per al Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Seguint la línia 
d’aquest pla, que ja s’ha posat en marxa i al qual s’hi han sumat diversos agents locals de la ciutat, s’ha 
decidit debatre i consensuar amb la ciutadania l’estratègia global de Manresa per al 2030, seguint 
l’Agenda de Nacions Unides. 

L’agenda 2030 està basada en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per aconseguir un 
model de societat que no malmeti el planeta ni les oportunitats de les generacions futures. Des de 
l’Ajuntament es pretén alienar l’estratègia de la ciutat dels propers 10 anys amb els 17 ODS, pel que es 
demana la col·laboració de la població responent a una enquesta en línia, disponible a l’annex d’aquest 
document, amb l’objectiu de copsar l’opinió de la ciutadania sobre el model de ciutat que caldria 
desenvolupar entre tots i totes. 

A continuació es presenten els resultats de l’enquesta emplenada per la ciutadania, que ha comptat 
amb una participació de 860 persones. 

1.1 Dades estadístiques generals 

El primer bloc de preguntes es dissenya per recollir dades indicatives sobre les persones enquestades: 

• Edat 
• Sexe 
• Nacionalitat 
• Residència 
• Ocupació 

 

L’edat mitjana de les persones participants és de 45 anys. Les edats comprenen generalment entre els 
18 i els 80 anys. 
 
Com es pot comprovar a la següent figura s’observa una lleugera diferència pel que fa al sexe dels 
enquestats, de manera que les persones que s’identifiquen com a dones han estat més nombroses en 
respondre l’enquesta (492 dones enfront 358 homes). Dues de les persones enquestades es consideren 
no binàries pel que fa a la categorització per sexe.  
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Figura 1. Distribució per sexes de les persones enquestades. 

 

 

 

De les 828 persones que han completat la pregunta sobre nacionalitat, 170 (20,5%) són estrangeres, de 
les quals la nacionalitat més nombrosa és la marroquina amb 80 persones (un 10% de les enquestades).  
 

Figura 2. Nacionalitat de les persones enquestades. 

   
 
Pel que fa al lloc de residència de les persones participants a l’enquesta, la gran majoria (un 85%) 
afirmen viure a Manresa, mentre que vora un 10% viuen en algun altre municipi de la Catalunya Central 
i la resta resideixen fora d’aquest àmbit geogràfic.  
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Figura 3. Lloc de residència de les persones enquestades 

 

 

Respecte a l’ocupació de les persones participants, una part important d’aquestes declara ser 
assalariada (354 respostes), essent el grup de pensionistes, jubilades i/o incapacitades laborals el segon 
més nombrós (183 respostes). Les persones que afirmen treballar per compte propi (empresaris, 
autònoms, etc.) només representarien el 5% de la mostra. Un 0.82% (7 respostes) declaren trobar-se en 
un altra situació. 
 

Figura 4.  Tipologia d'ocupació de les persones participants a l'enquesta. 
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1.2 Coneixement sobre els ODS 

Preguntades sobre, si abans de fer l’enquesta, sabien què eren els ODS, la immensa majoria de les 
persones enquestades responen que no. Només un 16% sabien el què eren els Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible i vora un 9% afirma haver-ne sentit a parlar però sense saber exactament 
de què es tracta.  

 

Figura 5. Coneixement dels ODS abans de realitzar l'enquesta 

 

 

 

1.3 Accions i projectes per a Manresa 

Es demana als enquestats en quines 3 accions creuen que hauria d’invertir més la ciutat de Manresa a 
curt termini. Al tractar-se d’una pregunta oberta, les respostes de les persones participants són molt 
variades, pel que s’esdevé més complex establir quines són les respostes més freqüents. Tot i això, sí 
que s’hi detecten una sèrie de temàtiques que es repeteixen més, i de les quals se’n fa una síntesi tot 
seguit: 

Acció 1 

• Sanitat: és, de lluny, la temàtica més recurrent, amb 226 respostes (36,39%). Les accions 
proposades van encaminades a garantir la salut a tothom, millorar els equipaments sanitaris, 
incrementar el nombre de professionals sanitaris, etc. 
  

• Accions econòmiques: 62 participants (9,98%) han cregut convenient prioritzar accions 
relacionades amb l’economia (ajudes econòmiques a empreses, ajudes durant la pandèmia de la 
COVID-19, a estudiants, a persones vulnerables, a petits negocis, a autònoms, a aturats etc.). 
 

• Educació: un total de 52 participants (8,37%) han inclòs l’educació com una de les accions en les 
que hauria d’invertir més la ciutat (educació pública de qualitat, educar per la sostenibilitat, pel 
respecte als altres, pel civisme, etc.). 

 
• Cultura: 33 respostes (5,31%) tenen a veure amb accions culturals al municipi.  
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• Neteja i manteniment de l’espai públic: 22 persones (3,54%) han considerat com a “Acció 1” la 
neteja de carrers i espais públics o el manteniment de voreres i mobiliari urbà.  

Acció 2 

• Si bé la sanitat continua essent una de les temàtiques més recurrents, amb unes 110 respostes 
relacionades (17,94%), les accions vinculades amb millores econòmiques (entre les quals, ajudes 
a petites empreses i a emprenedors) destaquen com a “Acció 2” per part dels enquestats amb 
unes 162 respostes (26,42%). Un altre dels temes més freqüents és l’educació, que amb 65 
respostes (10,60%) presenta una quantitat molt similar a la retrobada a l’Acció 1. Per la seva 
banda, les propostes d’accions relacionades amb la cultura i la neteja i manteniment de l’espai 
públic, continuen presents de forma semblant. 

Acció 3 

• Pel que fa a les respostes obtingudes a l’opció “Acció 3”, tant la sanitat com la l’economia van 
perdent pes si es compara amb les altres dues. La primera obté unes 73 respostes aproximadament 
(12,41%) mentre que la segona unes 29 (4,93%). En canvi, l’educació és ara la tipologia de resposta 
més repetida, amb unes 100 aportacions relacionades (17,01%).  

 
Per tant, de manera molt global i molt general, es pot afirmar que la SALUT és la principal preocupació 
de les persones enquestades, tal i com han demostrat amb les propostes que han fet arribat via l’opció 
“Acció 1”, seguit de l’ECONOMIA, que és la temàtica guanyadora en “Acció 2” i, en tercer lloc, tot allò 
relacionat amb l’EDUCACIÓ, molt freqüent dins “Acció 3”.  

Pel que fa la resta de temes que no es troben dins d’aquests grups anteriorment detallats, presenten un 
número de respostes relativament més baix. De forma general, solen tractar accions com la creació de 
carrils bici, la disponibilitat d’aparcament, suport al comerç local, millores en el transport públic (i 
gratuïtat del mateix), reducció de la contaminació, igualtat de gènere, preu de l’habitatge (reclamant 
baixada del preu del lloguer, sobretot), seguretat a l’espai públic, lluita contra actes incívics, etc. 
Generalment, la incidència d’aquestes propostes és molt similar en qualsevol de les tres possibilitats de 
resposta (Accions 1, 2 i 3). 

Val a dir, però, que aquesta pregunta ha estat evitada per 239 participants (el 27,79% dels enquestats), 
essent per tant un dels ítems amb major grau d’omissió. Dins de la mateixa pregunta, 621 persones han 
emplenat la casella referent a l’acció 1, 613 les de les accions 1 i 2, mentre que les tres caselles (accions 
1, 2 i 3) han estat emplenades per 588 persones.  

 

Per altra banda, i davant la pregunta, també oberta, “Quins són els 3 projectes que t’agradaria veure 
realitzats a Manresa d’aquí a 10 anys?”, les respostes més freqüents solen tractar els següents temes: 

• Creació, manteniment i millora de zones verdes: gran part de les persones participants a 
l’enquesta consideren que d’aquí a 10 anys caldria crear nous parcs o millorar els existents. Unes 
265 propostes van en aquest sentit (22,97%). 
 

• Habitatge: tot allò que té a veure amb el preu  (sobretot dels lloguers) i amb les condicions dels 
habitatges també preocupa a els i les participants, de manera que s’identifiquen fins a unes 239 
respostes en aquest sentit (19,81%).  

 
• Creació, manteniment i millora de carrils bici: amb 226 respostes aproximadament (18,74%) 

trobem que la potenciació dels carrils per a bicicletes i el seu ús és també un dels projectes que 
més agradaria veure realitzats als ciutadans de Manresa en els propers anys. 

 
• Aparcament: l’increment en el nombre de places d’aparcament, així com les restriccions 

d’estacionament de vehicles particulars esdevé també un dels eixos temàtics més abordats. 
D’aquesta manera, 188 respostes hi estan relacionades (15,58%).  

Aquests eixos temàtics abasten gairebé el 80% de les respostes obtingudes en aquesta pregunta, que ha 
comptat amb una participació de 598 persones (69,53% del total d’enquestats) i, per tant, presenta un 
percentatge d’omissió d’entorn el 30,46%. 
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La resta de propostes de projectes a realitzar d’aquí 10 anys, tracten temàtiques molt diverses. Tot i 
això, s’identifiquen amb major freqüència propostes relatives a la integració de les persones immigrants 
(oferir-los papers, habitatge digne, etc.), afavorir l’establiment de més empreses al municipi, millorar 
el transport públic (horaris, parades, etc.) vetllar per una educació de qualitat, aconseguir una Manresa 
més neta i endreçada, etc.  

 

1.4 ODS de l’àmbit PERSONES 

Es demana a les persones enquestades que, davant els sis ODS fixats per l’ONU que fan referència a 
l’àmbit de “PERSONES”, identifiquin quins dos ODS consideren que són el més importants per a Manresa. 
Així, els dos objectius de desenvolupament sostenible més valorats en aquest sentit són:  

• 01. FI DE LA POBRESA 
• 03. SALUT I BENESTAR 

 

Figura 6. Priorització dels ODS de l'àmbit PERSONES. 

 

     

 

 

 

1.5 ODS de l’àmbit PLANETA 

Es demana a les persones participants que, davant els sis ODS fixats per l’ONU que fan referència a 
l’àmbit de “PLANETA”, identifiquin quins dos ODS consideren que són el més importants per a Manresa. 
Així, els dos objectius de desenvolupament sostenible més valorats en aquest sentit són:  

• 13. ACCIÓ CLIMÀTICA 
• 11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 
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Figura 7. Priorització dels ODS de l'àmbit PLANETA 

 

 

 

 

 

1.6 ODS de l’àmbit PAU I PROSPERITAT 

Es demana a les persones enquestades que, davant els cinc ODS fixats per l’ONU que fan referència a 
l’àmbit de “PAU I PROSPERITAT”, identifiquin quins dos ODS consideren que són el més importants per 
a Manresa. Així, els dos objectius de desenvolupament sostenible més valorats en aquest sentit són:  

• 08. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 
• 12. CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES 
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Figura 8. Priorització dels ODS de l'àmbit PAU I PROSPERITAT 

 

 

 

 

 

1.7 Participació i implicació 

Davant la pregunta sobre si estarien interessades en participar de forma activa en el seguiment de 
l’Agenda Manresa 2030, la major part de les persones enquestades responen de forma negativa, com es 
pot observar a la següent figura. Tot i això, 140 persones estarien interessades en participar-hi.  

En cas afirmatiu, s’ha demanat als participants que facilitin voluntàriament un correu electrònic per 
rebre informació relacionada amb el procés de l’Agenda Manresa 2030. En total s’han rebut 83 correus 
electrònics (un 9,65% dels enquestats).  

Figura 9. Interès en participar de forma activa en el seguiment de l'Agenda Manresa 2030. 
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Just després d’aquesta pregunta s’ha demanat als enquestats si creuen que, com a ciutadans/nes, 
podrien implicar-s’hi en alguna acció de futur concreta. Es tracta d’una pregunta formulada de forma 
oberta que ha obtingut respostes molt diferents, però que tendeixen a agrupar-se, principalment, en 
quatre temes: 

• Participació: implicació en processos de participació ciutadana, en associacions, en reunions 
veïnals, en activitats de l’ajuntament i altres administracions, etc. 
 

• Medi ambient i reciclatge: respecte pels espais naturals, cura de l’entorn urbà, reducció i 
separació de residus, etc. 

 
• Evitar el malbaratament alimentari, cada individu hi pot actuar a la seva escala. 

 
• Igualtat i justícia social: ajudar a les persones desfavorides i als col·lectius més discriminats 

també s’entén com una eina per millorar la societat. 
 
Això no obstant, cal dir que, analitzant les respostes d’aquesta pregunta (230 resultats; 26,74%), pot 
donar la impressió que una part important de les persones que han participat no han comprés bé el que 
es demanava, ja que, en moltes ocasions, en lloc d’escriure de quina forma es poden implicar com a 
ciutadans, han tornat a demanar accions o millores a realitzar per part de l’administració o per altres 
agents en temes que sobrepassen l’abast o les possibilitats d’allò que pot fer una persona en el seu dia 
a dia (“més ajudes econòmiques”, “millora del centre històric”, “millorar la sanitat”, etc.). 

 

Pel que fa a les accions de futur en que les persones participants de l’enquesta pensen que poden 
implicar-se, se’ls demana respondre de quina manera creuen que poden implicar-se en aquestes accions 
que han especificat en la pregunta anterior. Una part molt important dels enquestats han escollit la 
resposta “Canviant els hàbits personals” (254 persones), opció seguida per “Dedicant-hi temps” (180 
respostes). Per contra, i com es pot veure a la següent figura, les respostes menys seleccionades han 
estat les de “Aportant recursos econòmics” (17 persones) i “Rebent informació sobre l’Agenda Manresa 
2030” (13), de forma conjunta amb l’opció “Altres” (5).   

 

Figura 10. Possibles formes d'implicació o participació en accions de futur relacionades amb els ODS a Manresa 
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1.8 Priorització de reptes 

Tot seguit es presenten els resultats de la darrera de les preguntes de l’enquesta. En aquesta, s’anima 
als enquestats que, de forma opcional i complementària, realitzin un exercici consistent en identificar 
un màxim de 10 reptes que considerin prioritaris per a tot el conjunt d’ODS a Manresa. El nombre de 
persones participants en cada ítem (ODS) és molt variable, de manera que per a seleccionar el repte de 
l’ODS 1 s’han obtingut 101 respostes (11,74% de les 860 persones que han enviat l’enquesta), mentre 
que per a l’ODS 17 només s’han recollit 42 (4,88%). 

Els resultats es recullen a continuació en funció de cada Objectiu de Desenvolupament Sostenible. De 
forma resumida, però, els 10 reptes que, per a tot el conjunt d’ODS, han estat més seleccionats per les 
persones participants, de forma proporcional i tenint en compte el número de respostes en cada ODS, 
s’inclouen a la taula següent (per ordre de vots o respostes obtingudes): 

 

ODS REPTE RESPOSTES/TOTAL PERCENTATGE* 

 

Garantir que a Manresa no hi hagi cap 
persona que no pugui disposar d’un sostre 
digne i d’un subministrament de serveis 
bàsics eficaç 

68/101 67,33% 

 

Ampliar les zones verdes dins la trama 
urbana, potenciar el conjunt de les zones 
verdes que envolten la ciutat i apostar per 
fer més atractiu el riu Cardener amb la 
finalitat de configurar-lo com un espai 
d’esbarjo i oci. 

51/77 66,23% 

 

Garantir l’accés al mercat laboral i reduir 
la precarietat laboral i les desigualtats 
salarials que pateixen determinats 
col·lectius de la ciutat (joves, dones, 
població immigrada, persones amb 
discapacitats). 

52/80 65,00% 

 

Garantir la salut del riu Cardener en el seu 
pas pel municipi de Manresa. 

27/69 58,70% 
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Promoure que la ciutadania participi en les 
decisions que atenyen el futur de la ciutat, 
proveint-la de la informació necessària i 
dotant-la d’espais que facilitin la seva 
intervenció. 

23/42 54,76% 

 

Fomentar el consum de productes de 
temporada i de proximitat. 

36/67 53,73% 

 

Garantir l’accés universal i equitatiu a 
l’aigua potable a un preu assequible pel 
conjunt de la societat, establint la 
gratuïtat de l’accés a l’aigua potable per 
aquells col·lectius vulnerables. 

36/68 52,94% 

 

Fomentar les energies renovables a 
Manresa. 

34/66 51,52% 

 

Reduir totes les formes de violència. 27/53 50,94% 
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Vetllar per disposar d’unes infraestructures 
ferroviàries que uneixin Manresa amb 
Barcelona i Lleida de forma eficient. 

35/69 50,72% 

*Percentatge sobre el total de persones que han emès la seva resposta en cada ODS.   

 

 

Finalment, s’inclouen a continuació els gràfics amb els resultats per a cada ODS i per a cada repte, de 
manera que es pot consultar, en percentatges, quins han sigut els reptes més valorats per a cada 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible. 
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Figura 11. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 01 Fi de la pobresa. 
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Figura 12. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 02 Fam zero. 
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necessaris per cobrir aquesta necessitat bàsica.

Posar fi a totes les formes de malnutrició i abordar
les necessitats de nutrició, especialment dels

adolescents, dones embarassades i lactants, així com
de les persones grans.

Assegurar que els establiments alimentaris disposin 
d’unes condicions higièniques i sanitàries correctes i 

que els aliments arribin al consumidor final amb 
plenes garanties.

Difondre el conceptes bàsics de la cultura
alimentària i promoure estils de vida saludables,
especialment en els col·lectius amb rendes més

baixes.

Ampliar el consum de productes de temporada,
locals i ecològics, en els menjadors col·lectius

(escoles, residències, hospitals, etc.)

Aplicar mesures per reduir el malbaratament 
alimentari a Manresa, tant a nivell domèstic com 

d’establiments comercials i de la indústria 
alimentària, així com en menjadors col·lectius.
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Figura 13. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 03 Salut i benestar. 

 

22,77%

26,73%

15,84%

20,79%

33,66%

35,64%

38,61%

21,78%

8,91%

14,85%

12,87%

11,88%

22,77%

Garantir el benestar dels manresans de més edat, mitjançant 
la divulgació d’accions formatives que puguin ser d’interès 

per a la gent gran, així com l’augment de l’oferta d’activitats 
dirigides específicament a aquest col·lectiu.

Vetllar per garantir l’aplicació de facto de la llei de 
dependència.

Promoure el benestar i la vida saludable entre les persones
joves.

Apostar per una educació sexual sense tabús

Integrar els serveis d’odontologia dins el sistema sanitari 
públic català.

Millorar la qualitat atmosfèrica i de l’aigua i ampliar les 
zones verdes de la ciutat.

Promoure l’ús del transport públic i els desplaçaments en 
bicicleta i a peu.

Augmentar els quilòmetres de carrils bici i els aparcaments
de bicicletes a la ciutat.

Fomentar l´ús de vehicles elèctrics.

Facilitar que hi hagi una convivència plàcida entre els
diversos mitjans de transport de Manresa.

Impulsar hàbits saludables i la prevenció de riscos en el
consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.

Vetllar pel bon ús de les noves tecnologies entre la població.

Vetllar per una adequada i àmplia oferta associativa, cultural 
i artística a la ciutat, tant adreçada a col·lectius concrets 
com a la població en general, i promoure l’accés a aquesta 

oferta per part de la ciutadania.
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Figura 14. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 04 Educació de qualitat. 

 

 

30,34%

17,98%

28,09%

13,48%

28,09%

7,87%

25,84%

14,61%

20,22%

23,60%

Continuar garantint places d’escoles bressol a preus 
assequibles per tothom, reforçant el sistema de 

beques i ajuts, i valorant la viabilitat d’aplicar un 
sistema de tarificació social segons el nivell de 

renda.

Reforçar la detecció de dificultats prematures en 
l’aprenentatge i aplicar mecanismes de reforç.

Eliminar les disparitats genèriques en l’educació 
reglada, ja siguin desigualtats per raó de renda, 
origen, discapacitat, entorn sociocultural, nivell 
educatiu dels progenitors, o discriminacions de 

qualsevol altra índole.

Continuar amb les accions de treball iniciades per la 
Comissió d’estudi de la situació de la segregació 

escolar a Manresa, creada el 2018.

Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de 
plenes oportunitats per cursar els estudis d’acord a 

les seves aptituds.

Ampliar les accions d’orientació acadèmica que 
trenquen amb la creença social que ha d’existir 

indefectiblement un estret vincle entre formació i 
mercat de treball.

Impulsar l’accés universal a una educació 
permanent, tant formal com informal, i adreçada a 

tots els grups d’edat.

Fomentar la formació en el col·lectiu de la gent
gran.

Promoure l’accés a les activitats d’educació en el 
lleure, especialment per part d’infants i joves.

Reforçar estratègies per a una educació 
transformadora i preventiva quant a prejudicis i 
estereotips, que fomenti la pau, la solidaritat, 

l’esperit crític i la participació activa de la 
ciutadania.
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19 

 

 

 

 

Figura 15. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 05 Igualtat de gènere. 

 

19,28%

19,28%

31,33%

19,28%

26,51%

28,92%

24,10%

18,07%

8,43%

18,07%

12,05%

Fomentar la corresponsabilitat entre homes i
dones en totes les activitats relacionades amb

les tasques domèstiques i de cura.

Dissenyar polítiques públiques d’ocupació 
tenint en compte la igualtat de gènere.

Flexibilitzar els horaris del mercat laboral amb 
l’objectiu de fer-los compatibles amb els 

horaris escolars.

Igualar els permisos de paternitat als de
maternitat, i incentivar el seu ús.

Combatre el sostre de vidre i promoure la 
igualtat d’oportunitats i el lideratge femení a la 

vida econòmica, política i pública.

Aportar solució a les deficiències urbanístiques 
de la ciutat que generen sensació 

d’inseguretat, i fer la ciutat més amable per a 
tots els gèneres.

Vetllar per un model educatiu que reconegui
explícitament la igualtat de gènere i treballi en

la sensibilització de la violència masclista.

Millorar els serveis d’assistència i protecció a 
dones maltractades i treballar per l’eradicació 

de la violència de gènere a la ciutat.

Dedicar més carrers i places a dones.

Fer esforços a favor de la igualtat de gèneres
en tots els col·lectius de la ciutat.

Oferir un bon servei d’atenció i assistència al 
col·lectiu LGTBI.
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Figura 16. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 06 Aigua neta i transparent. 

 

 

 

52,94%

13,24%

20,59%

25,00%

10,29%

30,88%

19,12%

19,12%

Garantir l’accés universal i equitatiu a l’aigua 
potable a un preu assequible pel conjunt de la 

societat, establint la gratuïtat de l’accés a l’aigua 
potable per aquells col·lectius vulnerables.

Garantir un ús sostenible del canal de la Sèquia i 
promoure accions que millorin l’eficiència del 

regadiu a Manresa.

Eliminar els dipòsits d’aigua de les llars com a 
mecanisme de distribució, alhora que garantir 

l’accés a l’aigua amb pressió suficient.

Construir dipòsits en els principals equipaments de 
la ciutat per poder recollir l’aigua de pluja amb la 

finalitat de ser reutilitzada per regar parcs i jardins.

Eliminar la contaminació odorífera derivada de la 
gestió del sanejament de l’aigua del municipi.

Aplicar mesures per evitar l’abocament d’aigües 
residuals directament al riu en moments puntuals.

Continuar amb la tasca de sensibilització ciutadana i 
d’educació ambiental sobre l’ús racional de l’aigua

Aplicar mesures de transparència amb la publicació 
periòdica (diària o setmanal) de dades i analítiques 

de la qualitat de l’aigua que se subministra a 
Manresa.
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Figura 17. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 07 Energia neta i assequible. 

 

 

 

40,63%

27,08%

20,83%

26,04%

29,17%

12,50%

29,17%

34,38%

17,71%

14,58%

11,46%

Eradicar la pobresa energètica i assegurant que els 
col·lectius vulnerables tinguin accés a l’energia 
necessària per a poder dur a terme les activitats 

bàsiques de forma digna.

Rehabilitar els pisos vells millorant l’aïllament 
tèrmic i la despesa energètica.

Potenciar i promoure models d’edificació i d’ús de 
l’espai que siguin més eficients amb l’objectiu de 

reduir la despesa energètica.

Reduir el nombre de vehicles que circulen per la
ciutat emetent diòxid de carboni.

Ampliar substancialment la xarxa de carrils bici de la
ciutat i millorar-ne la seva connectivitat, així com la

senyalització, la regulació i el disseny.

Aplicar mesures de pacificació del trànsit i ampliar
les zones de circulació limitades a 30 km/h.

Promoure els itineraris i desplaçaments a peu i en
bicicleta i sensibilitzar la població dels seus
beneficis per la salut i pel medi ambient.

Incentivar la producció neta d’electricitat 
mitjançant energies renovables com és el cas de les 

plaques i les calderes solars, i especialment als 
edificis públics.

Promoure l’economia circular en l’àmbit energètic.

Augmentar l’eficiència de l’enllumenat públic i 
reduir la contaminació lumínica.

Facilitar la transició de la indústria tradicional vers 
la indústria 4.0, un model de producció que es 

caracteritza per l’optimització dels recursos i la 
maximització de l’eficiència energètica.
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Figura 18. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 08 Treball digne i creixement econòmic. 

 

 

65,00%

32,50%

23,75%

12,50%

27,50%

26,25%

22,50%

Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la 
precarietat laboral i les desigualtats salarials 
que pateixen determinats col·lectius de la 
ciutat (joves, dones, població immigrada, 

persones amb discapacitats).

Reduir el nombre de persones que abandonen
de forma prematura els estudis i, reduir també

el nombre de joves que ni estudien, ni
treballen.

Implementar el salari mínim de ciutat a 
l’Ajuntament a empreses municipals, 

fundacions públiques i a les concessions 
administratives i en els contractes d’obres i en 

les subcontractacions.

Incentivar les empreses del territori a complir
amb codis de responsabilitat social corporativa.

Impulsar iniciatives d’economia social i 
solidària a Manresa, i promoure la contractació 
municipal i privada d’aquest tipus d’empreses.

Prioritzar la lluita contra la desocupació 
estructural, l’atur de llarga durada.

Promoure projectes i iniciatives de turisme
sostenible.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Figura 19. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 09 Indústria, innovació, infraestructures. 

 

 

 

42,03%

31,88%

50,72%

23,19%

15,94%

20,29%

13,04%

23,19%

Aconseguir que el teixit industrial manresà sigui 
sostenible i s’internacionalitzi.

Promoure més iniciatives d’economia circular a 
Manresa.

Vetllar per disposar d’unes infraestructures 
ferroviàries que uneixin Manresa amb Barcelona i 

Lleida de forma eficient.

Proveir a tota la ciutadania d’un servei d’accés bàsic 
a internet gratuït i ampliar les zones wifi gratuïtes a 
places públiques i altres zones concretes d’afluència 

de públic, com ara la zona universitària.

Fer un desplegament racional de l’estructura tècnica 
dels operadors de telefonia mòbil, tenint en compte 

criteris d’eficiència, però també de salut de les 
persones.

Fer un desplegament racional de fibra òptica, per no 
deixar ningú enrere en l’accés ràpid a internet.

Desenvolupar projectes d’innovació social i impulsar 
els FabLab.

Fomentar la Indústria 4.0, entesa com una nova 
manera d’organitzar els mitjans de producció per 
adaptar-se més a les necessitats i assignar d’una 

manera més eficaç els recursos fent un ús intensiu de 
les telecomunicacions i tecnologies punteres.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Figura 20. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 10 Reducció de les desigualtats. 

 

 

 

34,38%

28,13%

39,06%

32,81%

31,25%

40,63%

7,81%

Augmentar la dotació a les escoles de recursos
per a la inclusió dels perfils més vulnerables en

la realització de sortides i extraescolars.
Concebre les sortides de forma que els alumnes
d'aquestes famílies es puguin sentir identificats.

Impulsar les accions de la Comissió contra la
segregació escolar a Manresa.

Eliminar les barreres arquitectòniques a la 
ciutat i en especial a les escoles, generant 

espais d’oci adaptats als infants amb 
discapacitat.

Posar en valor el col·lectiu de la gent gran
potenciant un envelliment digne i actiu que

permeti teixir xarxes de solidaritat.

Adaptar els serveis residencials i de salut a les
persones amb algun tipus de discapacitat.

Promoure la inclusió social i la igualtat 
d’oportunitats i resultats de la població 

immigrada, en tots els àmbits.

Augmentar progressivament els recursos que es
destinen als projectes de cooperació

internacional.
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Figura 21. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles. 

 

 

10,39%

66,23%

20,78%

27,27%

28,57%

22,08%

24,68%

20,78%

38,96%

Apostar per polítiques públiques d’organització 
urbanística que segueixi vetllant per la 

compacitat de la ciutat.

Ampliar les zones verdes dins la trama urbana, 
potenciar el conjunt de les zones verdes que 

envolten la ciutat i apostar per fer més atractiu 
el riu Cardener amb la finalitat de configurar-lo 

com un espai d’esbarjo i oci.

Elaborar propostes d’actuació encaminades a la 
millora de la qualitat de l’aire a l’àrea urbana 

del municipi.

Elaborar un estudi amb l’objectiu de saber 
l’impacte que es derivaria de disposar d’un 

transport públic urbà gratuït a Manresa.

Potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta
dins la ciutat.

Augmentar la xarxa urbana de carrils bici i 
disposar de més pàrquings de bicicletes i més 
segurs, tant exteriors com a l’interior d’alguns 

edificis municipals, com l’Ajuntament, el 
conservatori, escoles i instituts.

Potenciar l’ús de vehicles de motor no 
contaminants, facilitant punts de recàrrega 
gratuïts, impulsant ajudes per a la compra i 

reduint-ne l’impost de circulació.

Impulsar la prevenció de residus i l’augment de 
la ràtio de recollida selectiva a Manresa.

Continuar impulsant mesures per fer més 
intel·ligent, sostenible i resilient la ciutat. 

Minimitzar la sensació d’inseguretat i potenciar 
la seguretat real als barris.
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Figura 22. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 12 Consum i producció responsables. 

 

 

29,85%

53,73%

34,33%

19,40%

32,84%

28,36%

11,94%

22,39%

Dur a terme accions de sensibilització ciutadana 
per promoure un canvi d’hàbits de consum i de 
producció, i reduir així el malbaratament de 

productes i de residus.

Fomentar el consum de productes de
temporada i de proximitat.

Promoure l’ús intensiu de les terres de conreu 
de Manresa i la producció local d’aliments 

elaborats, a través de programes 
d’emprenedoria, banc de terres, ús comunitari 
d’obradors, i la potenciació del mercat local a 

través de fires i espais de venda atrac

Enfortir la difusió del consum conscient i
comerç just, i impulsar la compra pública ètica

i verda.

Promoure la reutilització, el reciclatge i la
reducció de residus a través del consum

responsable.

Afavorir que entre supermercats i restaurants i 
la Plataforma dels Aliments hi hagi una relació 

fluïda i es trobin els mecanismes legals que 
facin possible eliminar el malbaratament 

d’aliments.

Promoure projectes i iniciatives de turisme
sostenible.

Fomentar l’economia social a Manresa.
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Figura 23. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 13 Acció climàtica. 

 

 

 

Figura 24. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 14 Vida submarina. 

 

 

 

 

18,18%

51,52%

24,24%

34,85%

31,82%

24,24%

15,15%

18,18%

16,67%

Coordinar accions de sensibilització orientades a 
conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic i la 
manera d’evitar-lo disminuint les emissions de CO2.

Fomentar les energies renovables a Manresa.

Millorar l’eficiència energètica de la ciutat.

Fomentar un transport públic energèticament
sostenible i eficient.

Promoure el transport en bicicleta i els
desplaçaments a peu.

Reduir el transport en vehicle privat.

Incentivar la reducció de CO2 a les indústries.

Gestionar de forma eficient els recursos: aigua,
matèries primeres i residus.

Adoptar mesures de salut, de protecció de la 
biodiversitat i de control de flux de l’aigua per 

augmentar la resiliència de Manresa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

58,70%

52,17%

56,52%

Garantir la salut del riu Cardener en el seu pas pel
municipi de Manresa.

Mantenir neta la llera del Cardener.

Aconseguir que el riu Cardener esdevingui un pol 
d’atracció de la ciutat. Referències
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Figura 25. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 15 Vida terrestre. 

 

48,28%

34,48%

37,93%

29,31%

43,10%

25,86%

13,79%

13,79%

29,31%

27,59%

Conservar el valor agrícola, ecològic i paisatgístic de 
l’entorn que envolta la ciutat.

Promocionar el valor de l’Anella Verda com a tret de 
qualitat de Manresa i com a recurs turístic.

Vetllar per què la llera del riu Cardener esdevingui 
un pol d’atracció de la ciutat, millorar la 

connectivitat fluvial del riu amb altres rieres, 
recuperar el bosc de ribera autòcton allà on sigui 
possible, i convertir el riu i els seus voltants en un 

espa

Millorar de forma general la biodiversitat de la fauna
i flora de Manresa, afavorint espècies paraigua i
espècies de fauna amenaçada, com ara amfibis i

llúdrigues.

Promoure l’aprofitament de les terres de conreu de 
Manresa que estiguin infrautilitzades, així com la 

producció local d’aliments elaborats i la 
comercialització de productes agrícoles de km 0.

Promocionar la producció agrícola del regadiu de 
Manresa, el vi de la DO Pla de Bages i l’oli del Bages, 
millorar-ne els canals de comercialització i impulsar-

ne la conversió a un tipus de producció més 
sostenible i ecològica.

Fer màxima difusió de la cartografia del municipi.

Potenciar accions ciutadanes periòdiques per
inventariar la biodiversitat de la fauna i flora de

Manresa

Potenciar l’educació i la conscienciació ambiental 
en l’àmbit escolar i familiar.

Editar material didàctic sobre la biodiversitat de la
fauna i flora de Manresa, per tal de fer-ne difusió.
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Figura 26. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides. 

 

 

22,64%

24,53%

18,87%

16,98%

39,62%

50,94%

16,98%

30,19%

16,98%

15,09%

Promoure mecanismes que fomentin la transparència
i el retiment de comptes com a mesura de prevenció

de la corrupció i el suborn.

Millorar la qualitat i la transparència de la
informació pública de la Corporació municipal.

Enfocar el retiment de comptes municipal des d’una 
perspectiva global i integradora que permeti 

relacionar, de forma responsable i rigorosa, la Carta 
de serveis i compromisos (amb indicadors), el Pla de 

mandat (amb accions i indicadors concisos i, …

Establir mecanismes senzills i visibles per tal que els
ciutadans puguin exigir el retiment de comptes per

part de la Corporació municipal.

Apostar per un model de ciutat que promogui la
ciutadania activa i la seva participació en la presa

de decisions col·lectives.

Reduir totes les formes de violència.

Augmentar els esforços per aconseguir el retorn dels
objectes robats als seus propietaris.

Vetllar per la continuïtat en la bona percepció de
seguretat general.

Reforçar el programa Lotus i ampliar-lo a totes les
escoles i instituts de Manresa i a altres col·lectius de

la ciutat, alhora que impulsar noves activitats
educatives de regulació emocional, per tal de

fomentar la convivència pacífica i la construcció col

Reforçar les activitats de Cultura de Pau en la
programació de la ciutat.
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Figura 27. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 17 Aliança pels objectius. 

 

28,57%

21,43%

19,05%

23,81%

30,95%

11,90%

28,57%

54,76%

16,67%

Integrar-se en noves xarxes i facilitar-ne la implicació

als diversos actors de la ciutat.

Establir més connexions en l’àmbit europeu i 
internacional.

Augmentar la capacitat d’influència de la ciutat en la 
presa de decisions a nivell mundial.

Continuar participant en projectes transnacionals

que permetin millorar la capacitat de la ciutat per

resoldre reptes compartits amb la comunitat global.

Contribuir a assolir els objectius de 

desenvolupament sostenible establerts a l’Agenda 
2030, així com els objectius fixats per l’Agenda 

Urbana Europea.

Establir xarxes de solidaritat amb països en vies de

desenvolupament.

Intensificar les xarxes i el diàleg amb el tercer sector i

altres entitats que lluiten activament pel benestar

del conjunt de la ciutadania.

Promoure que la ciutadania participi en les decisions 

que atenyen el futur de la ciutat, proveint-la de la 

informació necessària i dotant-la d’espais que 
facilitin la seva intervenció.

Donar més visibilitat a representants de països del

sud en activitats de la ciutat per tal de donar a

conèixer la seva realitat i crear sinergies de

col·laboració.
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1. Aportacions dels agents locals a l’Agenda Manresa 2030: 
resultats de l’enquesta 

En data 11 de maig de 2020, l’Ajuntament de Manresa (Bages) va consensuar amb la resta de grups 
polítics les Bases per al Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Seguint la línia 
d’aquest pla, que ja s’ha posat en marxa i al qual s’hi han sumat diversos agents locals de la ciutat, s’ha 
decidit debatre i consensuar amb la ciutadania l’estratègia global de Manresa per al 2030, seguint 
l’Agenda de Nacions Unides. 

L’Agenda 2030 està basada en els 17 Objectius de Desenvolupaments Sostenible (ODS), per aconseguir 
un model de societat que no malmeti el planeta ni les oportunitats de les generacions futures. Des de 
l’Ajuntament es pretén alienar l’estratègia de la ciutat dels propers 10 anys amb els 17 ODS, pel que es 
demana la col·laboració de la població responent a una enquesta en línia, disponible a l’annex I d’aquest 
document, amb l’objectiu de copsar l’opinió dels agents locals (prèviament identificats) sobre el model 
de ciutat que caldria desenvolupar entre tots i totes. 

A continuació es presenten els resultats de l’enquesta emplenada pels agents locals, disponible a l’annex 
II d’aquest document, i que ha comptat amb una participació de 85 representats de diferents entitats. 

1.1 Dades estadístiques generals 

El primer bloc de preguntes es dissenya per recollir dades indicatives sobre les persones enquestades: 

• Nom de l’entitat 
• Àmbit de treball 
• Nom de les persones participants 
• Càrrec 

 

Pel que fa a la preguntes obertes “nom de l’entitat”, “nom” (dels representants) i “càrrec”, a l’annex 
I d’aquest document s’inclou el llistat de les entitats que han participat a l’enquesta per ordre alfabètic 
conjuntament amb el nom de les persones que l’han emplenada i el càrrec que afirmen ocupar. Val a 
dir, però, que set participants no han emplenat aquesta pregunta, pel que el total de respostes 
obtingudes és de 78.   
 
Com es pot comprovar a la següent figura, la majoria dels agents locals que han participat a l’enquesta 
es corresponen amb l’àmbit de la Cultura i de les tasques amb vocació Social. Aquests dos àmbits 
constitueixen gairebé el 60% de les respostes. També és rellevant el número de persones que treballen 
en els àmbits d’Educació (13,70%) i Salut (10,96%), mentre que les respostes que apunten als àmbits 
d’Economia, Medi Ambient i Administració Pública se situen entre el 4 i el 7% del total. 
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Figura 1. Àmbit de treball dels agents locals enquestats. 

 

 

 

 

1.2 Coneixement sobre els ODS 

Preguntades sobre si abans de fer l’enquesta, sabien què eren els ODS, la majoria de les persones 
enquestades responen que sí (49 respostes; 61,25%). Tot i això, 17 dels agents locals enquestats (21,25%) 
afirma no saber què són les ODS i 14 (17,50%) asseguren haver-ne sentit a parlar sense saber exactament 
què són. En conjunt, es pot interpretar que, aproximadament, dos de cada tres persones sabien el què 
eren els Objectiu de Desenvolupament Sostenible abans de començar l’enquesta.  

 

Figura 2. Coneixement dels ODS abans de realitzar l'enquesta 
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1.3 Accions i projectes per a Manresa 

Es demana als agents locals enquestats en quines 3 accions creuen que hauria d’invertir més la ciutat 
de Manresa a curt termini. Al tractar-se d’una pregunta oberta, les respostes de les persones participants 
són molt variades, pel que s’esdevé més complex establir quines són les respostes més freqüents. Tot i 
això, sí que s’hi detecten una sèrie de temàtiques que es repeteixen més, i de les quals se’n fa una 
síntesi tot seguit: 

Acció 1 

• Erradicació de la pobresa: és la temàtica més recurrent, amb 11 respostes (25,58%). Les accions 
proposades tracten l’erradicació de la fam i de la pobresa energètica. 
  

• Reducció de les desigualtats: 8 persones (18,60%) han cregut convenient prioritzar accions 
relacionades amb la reducció de la desigualtat (de gènere, econòmica, d’oportunitats, etc.). 
 

• Energia: treballar per una energia més neta de la mà de les fonts renovables i aconseguir un major 
grau de sostenibilitat energètica és una altra de les temàtiques recurrents amb un total de 6 
respostes (13,95%). 

Acció 2 

• Habitatge: 5 respostes (11,90%) estan relacionades amb les millores en l’accés a l’habitatge, 
sobretot per als col·lectius vulnerables (creació d’habitatges socials, habitatges dignes i 
accessibles, etc.).  
  

• Educació: 4 respostes (9,52%) es troben vinculades a aconseguir una educació de qualitat i 
universal. 

 
• Salut: 4 respostes (9,52%) tenen a veure amb la salut i el benestar dels ciutadans, així com garantir 

la protecció suficient contra la COVID-19. 

Acció 3 

• Educació: amb 5 respostes (12,50%) una educació de qualitat i universal tornar a ser una de les 
fites més demanades. 
 

• Neteja viària i ordenació urbana: 5 respostes (12,50%) estan relacionades amb millores pel que 
fa a la neteja de carrers o itineraris, així com una millora i racionalització del trànsit que passa 
per aplicar mesures en l’ordenament urbà. 

 
Per tant, de manera molt global i molt general, es pot afirmar que l’erradicació de la POBRESA i la 
reducció de les DESIGUALTATS són les principals preocupacions de les persones enquestades, tal i 
com han demostrat amb les propostes que han fet arribat via l’opció “Acció 1”, seguides de les millores 
en l’accés i en les condicions dels HABITATGES, que és la temàtica guanyadora en “Acció 2” (molt 
relacionada, a més, amb les accions proposades per erradicar la pobresa). Finalment, tot allò relacionat 
amb l’EDUCACIÓ, la SALUT i la MILLORA URBANA és més freqüent dins “Acció 2” i “Acció 3”.  

Pel que fa la resta de temes que no es troben dins d’aquests grups anteriorment detallats, presenten un 
número de respostes relativament més baix. De forma general, solen tractar accions com el suport al 
comerç local, millores en el transport públic, reducció de la contaminació, més seguretat a l’espai 
públic, millores en la recollida selectiva de residus, accions contra el canvi climàtic, creació d’espais 
verds dins la ciutat, reindustrialització i augment de les oportunitats laborals, etc. La incidència 
d’aquestes propostes és molt similar en qualsevol de les tres possibilitats de resposta (Accions 1, 2 i 3). 

Val a dir, però, que aquesta pregunta ha estat evitada per 40 participants (el 47,06% dels enquestats), 
pel que el grau d’omissió és considerable (gairebé la meitat no han respost). Dins de la mateixa pregunta, 
43 persones han emplenat la casella referent a l’acció 1, 42 les de les accions 1 i 2, mentre que les tres 
caselles (accions 1, 2 i 3) han estat emplenades per 40 persones.  
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Per altra banda, i davant la pregunta, també oberta, “Quins són els 3 projectes que t’agradaria veure 
realitzats a Manresa d’aquí a 10 anys?”, les respostes més freqüents solen tractar els següents temes: 

• Creació de zones verdes i manteniment i millora urbana: gran part de les persones participants 
a l’enquesta consideren que d’aquí a 10 anys caldria crear zones verdes o executar millores 
urbanes, com fer que el centre històric sigui només per a vianants, neteja de l’espai públic, 
embelliment del casc antic, millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, etc. 
Unes 12 propostes van en aquest sentit (11,21%). 
 

• Habitatge: tot allò que té a veure amb el preu (sobretot dels lloguers) i amb les condicions dels 
habitatges també preocupa a els i les participants, de manera que s’identifiquen unes 8 respostes 
en aquest sentit (7,48%).  

 
• Propostes relacionades amb la mobilitat: amb 10 respostes aproximadament (9,35%) trobem que 

la potenciació dels carrils per a bicicletes i el seu ús és també un dels projectes que més agradaria 
veure realitzats als ciutadans de Manresa en els propers anys. Fomentar una mobilitat més 
sostenible al centre de Manresa i crear aparcaments dissuasoris també és recurrent.  

 
• Lluita contra les desigualtats: executar projectes per a aconseguir més igualtat de gènere, social, 

econòmica, laboral, ètnica, o inclús a nivell educatiu és també una de les temàtiques més 
freqüents entre les respostes obtingudes, junt amb la lluita contra la violència masclista. 
D’aquesta manera, 7 respostes hi estan relacionades (6,54%).  

Aquests eixos temàtics abasten gairebé el 35% de les respostes obtingudes en aquesta pregunta, que ha 
comptat amb una participació de 36 persones (42,35% del total d’enquestats) i, per tant, presenta un 
percentatge d’omissió d’entorn el 57,65%. 

La resta de propostes de projectes a realitzar d’aquí 10 anys, tracten temàtiques molt diverses i resulta 
més complex classificar-les en grans grups. Tot i això, s’identifiquen amb major freqüència propostes 
relatives a la integració de les persones immigrants, afavorir l’establiment de més empreses, millorar 
el transport públic (horaris, parades, etc.), erradicar la pobresa, consolidar el turisme, reduir el 
malbaratament alimentari, foment de les energies renovables, etc.  

1.4 ODS de l’àmbit PERSONES 

Es demana a les persones enquestades que, davant els sis ODS fixats per l’ONU que fan referència a 
l’àmbit de “PERSONES”, identifiquin quins dos ODS consideren que són el més importants per a Manresa. 
Així, els dos objectius de desenvolupament sostenible més valorats en aquest sentit són:  

• 04. EDUCACIÓ DE QUALITAT 
• 03. SALUT I BENESTAR 
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Figura 3. Priorització dels ODS de l'àmbit PERSONES. 

 

 

 

 

 

1.5 ODS de l’àmbit PLANETA 

Es demana a les persones participants que, davant els sis ODS fixats per l’ONU que fan referència a 
l’àmbit de “PLANETA”, identifiquin quins dos ODS consideren que són el més importants per a Manresa. 
Així, els dos objectius de desenvolupament sostenible més valorats en aquest sentit són:  

• 11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 
• 13. ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Tot i que aquestes dues opcions han estat les més valorades, amb un 78,72% i un 46,81% de vots 
respectivament, convé destacar que la diferència entre la segona opció més votada (ACCIÓ CLIMÀTICA) 
i la tercera (ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE) és molt reduïda. Val a dir també que l’ODS 06 VIDA SUBMARINA 
no ha obtingut cap vot entre el conjunt de les persones que han respost aquesta pregunta.  

 

40,43%

29,79%

46,81%

57,45%

23,40%

6,38%

01. Fi de la
pobresa

02. Fam zero 03. Salut i
benestar

04. Educació
de qualitat

05. Igualtat
de gènere

10. Reducció
de les

desigualtats

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



  

 

8 

 

 

Figura 4. Priorització dels ODS de l'àmbit PLANETA 

 

 

 

 

 

1.6 ODS de l’àmbit PAU I PROSPERITAT 

Es demana a les persones enquestades que, davant els cinc ODS fixats per l’ONU que fan referència a 
l’àmbit de “PAU I PROSPERITAT”, identifiquin quins dos ODS consideren que són el més importants per 
a Manresa. Així, els dos objectius de desenvolupament sostenible més valorats en aquest sentit són:  

• 08. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC 
• 12. CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES 
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Figura 5. Priorització dels ODS de l'àmbit PAU I PROSPERITAT 

 

 

 

 

 

1.7 Participació i implicació 

De forma prèvia a l’enviament de l’enquesta perquè sigui emplenada pels agents locals, cada entitat ha 
estat associada a l’assoliment d’un o més ODS concrets, pel que s’ha facilitat el llistat en forma d’enllaç 
dins l’enquesta. Així, es demana a les persones participants si creuen que, com a entitat, haurien de 
figurar en algun altre ODS i en quin/s. També se’ls pregunta si creuen que no haurien de ser-hi en 
algun/s.  

La pregunta ha estat resposta per 28 dels 85 participants (32,94%). Tot i això, entre aquestes 28 hi ha 
11 respostes de persones que creuen que no haurien de figurar en cap altre ODS. Per tant, finalment 
són 17 les respostes que convé tractar amb més detall. 

Com que es tracta d’una pregunta amb resposta oberta i només ens interessen aquestes 17 respostes (i, 
per tant, són relativament poques), es presenta a continuació el llistat d’aquestes relacionades amb 
l’entitat a al que pertany la persona representat que ha emplenat l’enquesta: 

 

ENTITAT A LA QUE PERTANY RESPOSTA 

UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA 
MANRESA+COMERÇ 

ODS 11 i 12 
 

CREU ROJA A MANRESA ODS 3, 13, 15 i 16 

CULTURA DEL BÉ COMÚ ODS 3, 11 i 16 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MANRESA Col·laborar en l'assoliment de tots ells. 

UPC MANRESA Hi sortim al 4 i al 9, però en falten:  
ODS 5: fem accions d’igualtat de gènere.   

71,74%

47,83%
54,35%

50,00%

21,74%

08. Treball digne i
creixement
econòmic

09. Indústria,
innovació,

infraestructures

12. Consum i
producció

responsables

16. Pau, justícia i
institucions

sòlides

17. Aliança pels
objectius

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



  

 

10 

 

 

ODS 7: podem fer assessorament energia neta i 
assequible.   
ODS 8: contribuïm al treball digne i creixement 
econòmic.   
ODS 9: Segons el text UPC Manresa només ofereix 
formació en l’àmbit tecnològic (pàg. 56), però 
també fem transferència de tecnologia.  
ODS 11: podem fer assessorament per ciutats i 
comunitats sostenibles.  ODS 17: treballem en 
projectes de cooperació pel desenvolupament. 

FOMENT DE LA REHABILITACIÓ  
URBANA DE MANRESA SA (FORUM) 

No acabo de veure el vincle de la nostra empresa a 
l’ODS 10 (excepte en el repte núm.6).  En canvi, 
crec que hi podem jugar algun rol més en l’ODS 11 
(Ciutats i comunitats sostenibles). 

TAULA DE LES ARTS VISUALS 
DE LA CATALUNYA CENTRAL 

No estem segurs d'encaixar en cap objectiu concret, 
més enllà de treballar en les línies de tots en els 
nostres projectes. 

CENTRE DE RECURSOS EN TEA DE LA CATALUNYA CENTRAL No he vist que hi siguem. 

GREMI HOSTELERIA DEL BAGES Només els vinculats a gastronomia. 

COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA  
DELEGACIÓ COMARCAL DEL BAGES 

ODS 3 

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA ODS 15  

ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA EN MANRESA ODS 3 

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA  
DE MANRESA I EL BAGES 

Per ara no son en cap (sic). 

INSHUTI Dins el Consell de Solidaritat. 

ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL  
UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, F.P. 

ODS 4 i ODS 9. 

EURECAT Sí. A més del l'ODS 9, 3, 4, 6, 7, 11, i 13. Eurecat és 
un centre tecnològic multidisciplinari i 
multisectorial, i les nostres tecnologies Industrials, 
digitals, de sostenibilitat, de nutrició i salut, i 
turisme tenen relació directa amb aquests ODS. 

BIBLIOTECA DEL CAMPUS UNIVERSITARI DE MANRESA UPC Manresa i equipament cultural. 

  

Tot seguit, es pregunta si “tu, o algú altre de la teva entitat, estaríeu interessats/des en participar de 
forma activa en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030?”. Dels 85 participants han respost 42 (gairebé 
la meitat), obtenint 3 respostes negatives i 39 positives. 
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Figura 6. Interès en participar de forma activa en el seguiment de l'Agenda Manresa 2030. 

 

 

A continuació s’ha preguntat als agents locals enquestats “com us agradaria participar” si la resposta 
anterior és afirmativa. En aquest cas, però, han hagut d’escollir entre cinc opcions de resposta, tal i 
com es mostra al següent gràfic, on es pot comprovar que l’opció majoritària és, de lluny, i amb 23 
respostes, “Formant part d’una taula de treball”. 

 

Figura 7. Formes de participar de forma activa en el seguiment de l'Agenda Manresa 2030. 
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Pel que fa a la cinquena opció de resposta, la qual no hi apareix al gràfic, es tracta d’aportar accions 
concretes en cas que cap de les anteriors s’ajustés als interessos de la persona enquestada. Les 14 
respostes (16,47%) es presenten a continuació conjuntament amb l’entitat que ha emès la resposta: 

 

ENTITAT A LA QUE PERTANY RESPOSTA 

ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE 
MANRESA, F.P. 

Aportant indicadors de seguiment de les accions on estigui 
implicada la meva entitat. 

COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA - DELEGACIÓ 
COMARCAL DEL BAGES 

Formem part del Consells muncipals de salut, de la dona, 
de gent gran, etc. Les aportacions dels metges i metgesses 
en qualsevol d'aquestes temàtiques segur que seran molt 
valuoses.    En cas de considerar-se necessari, podem fer 
difusió de l'Agenda Manresa 2030 entre tots els metges de 
la comarca del Bages, així com de les iniciatives 
vinculades. 

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 1. Realitzant un diagnòstic de sostenibilitat i elaborant una 
guia, per millorar la sostenibilitat de les activitats que 
porta a terme l'escola  2. Adaptar l'escola a la ISO 14001 
per implantar un Sistema de Gestió Mediambiental 

GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC  Fomentar les activitats de cultura popular per millorar la 
salut, l'educació, la relació entre persones i la integració.     
Reflexionar sobre com posar la ciutat al servei de les 
activitats culturals: posant zones alçades a les places que 
puguin servir com a escenari, més bancs i llocs per seure 
etc. 

CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ 
D'ORIGEN PLA DE BAGES 

Aportant indicadors de seguiment de les accions on es 
troba implicada la meva entitat 

UPC MANRESA També podem aportar indicadors de les accions que fem a 
la UPC Manresa. 

CÀRITAS  ARXIPRESTAL MANRESA Prevenir en tots els camps, treball educatiu i de prevenció, 
Es molt important.  A partir del treball que fem a l'entitat 
ja participem en fer que part d'aquests  objectius es 
desenvolupin a la ciutat.  Posar-nos a més taules en 
aquests moments no puc comprometre'm, parlo per mi i en 
nom de les altres persones no em sento autoritzada ara al 
moment de contestar l'enquesta.  Aprofito per reconèixer 
la gran feina que s'ha fet en el document dels Reptes. Tinc 
ganes de llegir-lo amb més detall. 

MEANDRE. ASSOCIACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL 
PATRIMONI NATURAL DE MANRESA I PLA DE BAGES 

Seguir promocionant l'ús social de l'entorn de l'Anella Verda 
i Pla de Bages.  Com a coneixedors del terreny i dels punts 
crítics, seguir insistint a l’administració, amb l'objectiu de 
la seva millora. 

BAGES IMPULS No he vist cap taula enfocada al turisme, tot i que aquest 
sector és molt transversal a tots... tampoc he vist el 
consell municipal de turisme on formem part. 

BIBLIOTECA DEL CAMPUS UNIVERSITARI DE 
MANRESA 

Des de la biblioteca podem fer difusió i activitats per 
implementar l'Agenda Manresa 2030 També podem aportar 
indicadors de seguiment de les accions de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. De fet, amb l'Observatori de la 
Recerca a la Catalunya Central ja aportat dades de les 
investigadores que fan recerca (igualtat de gènere).  Si cal 
també podem formar part d'una taula de treball 
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FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MANRESA  Qualsevol de les tres propostes anteriors són vàlides. Des 
de la Federació ja estem fent accions concretes per 
avançar cap a una model de societat més sostenible. 
Aquestes engloben tant l'àmbit intern, com de projecció a 
les diferents entitats veïnals de la ciutat. Eficiència 
energètica, gestió de residus, educació, integració i la 
recerca d'aliances entre altres. 

ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA EN 
MANRESA 

Búsqueda de sinergias para una ciudad Cultural, donde 
queden incluidas todas sus expresiones 

AV FONT DELS CAPELLANS Campanyes de difusió i sensibilització a la població del 
barri. Accions puntuals a través dels projectes que 
realitzem al nostre barri. 

EURECAT Participar en taules de treball i discussió, per a 
conceptualitzar projectes de col·laboració públic-privats 
orientats a assolir els objectius dels ODS, i que comportin 
desenvolupament i/o aplicació de tecnologia. A més dels 
conceptes de projecte, cercar instruments de finançament 
total o parcial per als mateixos.    Participar en 
l'elaboració d'un master plan d'implementació per a 
cadascuna d'aquestes taules de treball.    Formar part del 
comitè de seguiment de la implementació dels projectes.    
Participar en la implementació dels mateixos sota aquesta 
fórmula públic privada.                 

 

Just després d’aquesta pregunta s’ha demanat als enquestats si creuen que, com a ciutadans/nes, 
podrien implicar-s’hi en alguna acció de futur concreta. Es tracta d’una pregunta formulada de forma 
oberta en la que s’ha permès citar fins a quatre accions de futur i que ha obtingut respostes molt 
diferents, però que tendeixen a agrupar-se, principalment, en cinc temes recurrents: 

• Productes i comerç de proximitat: productes de temporada, locals, ecològics, etc. 
 

• Mobilitat sostenible: major ús de la bicicleta, augmenta desplaçaments a peu, etc. 
 

• Evitar el malbaratament alimentari i la generació de residus innecessaris, així com millorar el 
reciclatge. 

 
• Producció d’energia sostenible i reducció del consum energètic. 

 
• Igualtat i justícia social: combatre la desigualtat de gènere i ajudar a les persones desfavorides i 

als col·lectius més discriminats. 

Com que aquesta pregunta només ha estat resposta per 17 persones (20% del total), s’adjunta tot seguit 
una taula amb el conjunt de respostes obtingudes. 

 

ACCIÓ DE FUTUR 1 ACCIÓ DE FUTUR 2 ACCIÓ DE FUTUR 3 ACCIÓ DE FUTUR 4 

Accions per aconseguir 
energia segura i 
sostenible 

Accions per aconseguir 
l'aportació d'aigua potable 
per tothom 

Accions contra el canvi 
climàtic 

Accions per combatre la 
desigualtat de gènere 

Accions referents al 
món social 

Accions per una ciutat més 
sostenible 

Augmentar els 
desplaçaments a peu i en 
bicicleta 

Turisme més enllà del 2022 

Ampliar el consum de 
productes de 

Disminuir el consum 
d'aigua i llum 

Disminució de l'ús de 
productes que generen 
residus 

Utilitzar vehicles de motor 
no contaminants 
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temporada, locals i 
ecològics 

Aquest qüestionari és 
en representació de la 
meva organització: 
Eurecat. 

Eliminació de les 
desigualtats 

El model de seguretat 
ciutadana que ve 

 

Canvi climàtic Energia Fomentar el consum de 
productes de temporada i 
de proximitat 

 

Ciutats més 
sostenibles i inclusives 

Igualtat de gènere Planejament global 
provocant networking amb 
tots els agents 

 

Educació de qualitat Incentivar l'ús social de la 
Torre Lluvià 

  

Flexibilitzar els 
horaris del mercat 
laboral amb l’objectiu 
de fer-los compatibles 
amb els horaris 
escolars 

Mobilitat sostenible   

Integració a la 
societat de la dona 
migrada 

Plaques fotovoltaiques al 
sostre de casa 

  

Mobilitat sostenible  Recuperació dels espais 
agrícoles del terme 
municipal 

  

Mobilitat sostenible 
usant la bicicleta i 
vehicles elèctrics 

Reduir el malbaratament 
alimentari 

  

Producte i comerç 
local 

Reduir el nombre de 
vehicles que circulen per la 
ciutat emetent diòxid de 
carboni 

  

Promoció de 
l´autoconsum  

Valoració patrimoni   

Reindustrialització    

Seguiment de l'estat 
d'itineraris i entorns 
de l'Anella 

   

Seleccionar millor els 
residus propis 

   

Treballar la cultura 
com a element 
d'integració social. 

   

Pel que fa a les accions de futur en que les persones participants de l’enquesta pensen que poden 
implicar-se, se’ls demana respondre de quina manera creuen que poden implicar-se en aquestes accions 
que han especificat en la pregunta anterior. Aquesta pregunta, però, ha tingut una taxa d’abstenció 
molt alta: 55 persones no l’han resposta, el que representa un 64,70% de les participants a l’enquesta.  

Una part important dels enquestats han escollit la resposta “Aportant coneixement” (10 persones), opció 
seguida per “Participant en l’organització d’accions de difusió i esdeveniments” (8 respostes). Per 



  

 

15 

 

 

contra, i com es pot veure a la següent figura, les respostes menys seleccionades han estat les de 
“Dedicant-hi temps” (3 persones) i l’opció “Altres” (3).   

 

Figura 8. Possibles formes d'implicació o participació en accions de futur relacionades amb els ODS a Manresa. 

 

1.8 Priorització de reptes 

Tot seguit es presenten els resultats de la darrera de les preguntes de l’enquesta. En aquesta, s’anima 
als enquestats que, de forma opcional i complementària, realitzin un exercici consistent en identificar 
un màxim de 10 reptes que considerin prioritaris per a tot el conjunt d’ODS a Manresa. El nombre de 
persones participants en cada ítem (ODS) és molt variable, de manera que per a seleccionar el repte de 
l’ODS 1 s’han obtingut 31 respostes (36,47% de les 85 persones que han enviat l’enquesta), mentre que 
per a l’ODS 16 només s’han recollit 14 (16,47%). 

Els resultats es recullen a continuació en funció de cada Objectiu de Desenvolupament Sostenible. De 
forma resumida, però, els 10 reptes que, per a tot el conjunt d’ODS, han estat més seleccionats per les 
persones participants, de forma proporcional i tenint en compte el número de respostes en cada ODS, 
s’inclouen a la taula següent (per ordre de vots o respostes obtingudes): 

 

ODS REPTE RESPOSTES/TOTAL PERCENTATGE* 

 

Fomentar les energies renovables a 
Manresa. 

12/16 75,00% 

10,00%

33,33%

26,67%

20,00%

0,00%

10,00%

Dedicant-hi
temps

Aportant
coneixement

Participant en
l'organització
d'accions de

difusió i
esdeveniments

Canviant els
meus hàbits
personals

Aportant
recursos

econòmics

Altres
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
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Conservar el valor agrícola, ecològic i 
paisatgístic de l’entorn que envolta la 
ciutat. 

12/19 63,15% 

 

Garantir que a Manresa no hi hagi cap 
persona que no pugui disposar d’un sostre 
digne i d’un subministrament de serveis 
bàsics eficaç 

18/31 58,06% 

 

Aconseguir que el riu Cardener esdevingui 
un pol d’atracció de la ciutat. 

8/14 57,14% 

 

Garantir l’accés al mercat laboral i reduir 
la precarietat laboral i les desigualtats 
salarials que pateixen determinats 
col·lectius de la ciutat (joves, dones, 
població immigrada, persones amb 
discapacitats). 

14/25 56,00% 

 

Ampliar les zones verdes dins la trama 
urbana, potenciar el conjunt de les zones 
verdes que envolten la ciutat i apostar per 
fer més atractiu el riu Cardener amb la 
finalitat de configurar-lo com un espai 
d’esbarjo i oci. 

11/20 55,00% 
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Garantir l’accés universal i equitatiu a 
l’aigua potable a un preu assequible pel 
conjunt de la societat, establint la 
gratuïtat de l’accés a l’aigua potable per 
aquells col·lectius vulnerables. 

8/16 50,00% 

 

Vetllar per disposar d’unes infraestructures 
ferroviàries que uneixin Manresa amb 
Barcelona i Lleida de forma eficient. 

10/22 45,45% 

 

Assegurar que els col·lectius més fràgils 
disposin de plenes oportunitats per cursar 
els estudis d’acord a les seves aptituds. 

12/27 44,44% 

 

Erradicar la pobresa energètica i 
assegurant que els col·lectius vulnerables 
tinguin accés a l’energia necessària per a 
poder dur a terme les activitats bàsiques 
de forma digna. 

11/25 44,00% 

*Percentatge sobre el total de persones que han emès la seva resposta en cada ODS.   

 

 

Finalment, s’inclouen a continuació els gràfics amb els resultats per a cada ODS i per a cada repte, de 
manera que es pot consultar, en percentatges, quins han sigut els reptes més valorats per a cada 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible. 
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Figura 9. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 01 Fi de la pobresa. 

 

 

58,06%

12,90%

41,94%

19,35%

48,39%

3,23%

Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que 
no pugui disposar d’un sostre digne i d’un 
subministrament de serveis bàsics eficaç.

Fomentar accions per lluitar contra la pobresa
energètica.

Incentivar a les empreses a contractar persones en
situació de vulnerabilitat social i/o exclusió social.

Augmentar la cobertura de necessitats bàsiques de 
la ciutadania (alimentació, roba, suport a 

l’escolarització, etc.)

Garantir la inclusió social dels col·lectius més
vulnerables: persones grans i joves, dones,

persones immigrades, famílies monoparentals,
persones amb problemes de salut mental i
persones amb algun tipus de discapacitat.

Augmentar progressivament els recursos que es
destinen als projectes de cooperació internacional

per eradicar la pobresa al món.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Figura 10. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 02 Fam zero. 

 

23,08%

38,46%

0,00%

0,00%

11,54%

30,77%

26,92%

Fomentar la creació d’un menjador social a Manresa.

Articular les iniciatives de la ciutadania organitzada i 
institucions en relació a la recollida i la donació 

d’aliments a persones que no disposen dels recursos 
necessaris per cobrir aquesta necessitat bàsica.

Posar fi a totes les formes de malnutrició i abordar
les necessitats de nutrició, especialment dels

adolescents, dones embarassades i lactants, així com
de les persones grans.

Assegurar que els establiments alimentaris disposin 
d’unes condicions higièniques i sanitàries correctes i 

que els aliments arribin al consumidor final amb 
plenes garanties.

Difondre el conceptes bàsics de la cultura alimentària
i promoure estils de vida saludables, especialment en

els col·lectius amb rendes més baixes.

Ampliar el consum de productes de temporada, locals
i ecològics, en els menjadors col·lectius (escoles,

residències, hospitals, etc.)

Aplicar mesures per reduir el malbaratament 
alimentari a Manresa, tant a nivell domèstic com 

d’establiments comercials i de la indústria 
alimentària, així com en menjadors col·lectius.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Figura 11. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 03 Salut i benestar. 

 

10,00%

23,33%

13,33%

3,33%

13,33%

33,33%

33,33%

6,67%

6,67%

13,33%

16,67%

0,00%

23,33%

Garantir el benestar dels manresans de més edat, 
mitjançant la divulgació d’accions formatives que puguin ser 
d’interès per a la gent gran, així com l’augment de l’oferta 

d’activitats dirigides específicament a aquest col·lectiu.

Vetllar per garantir l’aplicació de facto de la llei de 
dependència.

Promoure el benestar i la vida saludable entre les persones
joves.

Apostar per una educació sexual sense tabús

Integrar els serveis d’odontologia dins el sistema sanitari 
públic català.

Millorar la qualitat atmosfèrica i de l’aigua i ampliar les 
zones verdes de la ciutat.

Promoure l’ús del transport públic i els desplaçaments en 
bicicleta i a peu.

Augmentar els quilòmetres de carrils bici i els aparcaments
de bicicletes a la ciutat.

Fomentar l´ús de vehicles elèctrics.

Facilitar que hi hagi una convivència plàcida entre els
diversos mitjans de transport de Manresa.

Impulsar hàbits saludables i la prevenció de riscos en el
consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.

Vetllar pel bon ús de les noves tecnologies entre la població.

Vetllar per una adequada i àmplia oferta associativa, 
cultural i artística a la ciutat, tant adreçada a col·lectius 

concrets com a la població en general, i promoure l’accés a 
aquesta oferta per part de la ciutadania.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Figura 12. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 04 Educació de qualitat. 

 

11,11%

18,52%

33,33%

7,41%

44,44%

3,70%

11,11%

0,00%

14,81%

18,52%

Continuar garantint places d’escoles bressol a preus 
assequibles per tothom, reforçant el sistema de 

beques i ajuts, i valorant la viabilitat d’aplicar un 
sistema de tarificació social segons el nivell de renda.

Reforçar la detecció de dificultats prematures en 
l’aprenentatge i aplicar mecanismes de reforç.

Eliminar les disparitats genèriques en l’educació 
reglada, ja siguin desigualtats per raó de renda, 
origen, discapacitat, entorn sociocultural, nivell 
educatiu dels progenitors, o discriminacions de 

qualsevol altra índole.

Continuar amb les accions de treball iniciades per la 
Comissió d’estudi de la situació de la segregació 

escolar a Manresa, creada el 2018.

Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de 
plenes oportunitats per cursar els estudis d’acord a les 

seves aptituds.

Ampliar les accions d’orientació acadèmica que 
trenquen amb la creença social que ha d’existir 

indefectiblement un estret vincle entre formació i 
mercat de treball.

Impulsar l’accés universal a una educació permanent, 
tant formal com informal, i adreçada a tots els grups 

d’edat.

Fomentar la formació en el col·lectiu de la gent gran.

Promoure l’accés a les activitats d’educació en el 
lleure, especialment per part d’infants i joves.

Reforçar estratègies per a una educació 
transformadora i preventiva quant a prejudicis i 
estereotips, que fomenti la pau, la solidaritat, 

l’esperit crític i la participació activa de la ciutadania.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Figura 13. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 05 Igualtat de gènere. 

 

 

20,83%

16,67%

25,00%

0,00%

12,50%

41,67%

20,83%

12,50%

4,17%

12,50%

4,17%

Fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones en
totes les activitats relacionades amb les tasques

domèstiques i de cura.

Dissenyar polítiques públiques d’ocupació tenint en 
compte la igualtat de gènere.

Flexibilitzar els horaris del mercat laboral amb 
l’objectiu de fer-los compatibles amb els horaris 

escolars.

Igualar els permisos de paternitat als de maternitat, i
incentivar el seu ús.

Combatre el sostre de vidre i promoure la igualtat 
d’oportunitats i el lideratge femení a la vida 

econòmica, política i pública.

Aportar solució a les deficiències urbanístiques de la 
ciutat que generen sensació d’inseguretat, i fer la 

ciutat més amable per a tots els gèneres.

Vetllar per un model educatiu que reconegui
explícitament la igualtat de gènere i treballi en la

sensibilització de la violència masclista.

Millorar els serveis d’assistència i protecció a dones 
maltractades i treballar per l’eradicació de la 

violència de gènere a la ciutat.

Dedicar més carrers i places a dones.

Fer esforços a favor de la igualtat de gèneres en tots
els col·lectius de la ciutat.

Oferir un bon servei d’atenció i assistència al 
col·lectiu LGTBI.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Figura 14. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 06 Aigua neta i transparent. 

 

50,00%

37,50%

6,25%

31,25%

12,50%

12,50%

6,25%

6,25%

Garantir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable 
a un preu assequible pel conjunt de la societat, 

establint la gratuïtat de l’accés a l’aigua potable per 
aquells col·lectius vulnerables.

Garantir un ús sostenible del canal de la Sèquia i 
promoure accions que millorin l’eficiència del regadiu 

a Manresa.

Eliminar els dipòsits d’aigua de les llars com a 
mecanisme de distribució, alhora que garantir l’accés 

a l’aigua amb pressió suficient.

Construir dipòsits en els principals equipaments de la 
ciutat per poder recollir l’aigua de pluja amb la 

finalitat de ser reutilitzada per regar parcs i jardins.

Eliminar la contaminació odorífera derivada de la 
gestió del sanejament de l’aigua del municipi.

Aplicar mesures per evitar l’abocament d’aigües 
residuals directament al riu en moments puntuals.

Continuar amb la tasca de sensibilització ciutadana i 
d’educació ambiental sobre l’ús racional de l’aigua

Aplicar mesures de transparència amb la publicació 
periòdica (diària o setmanal) de dades i analítiques de 

la qualitat de l’aigua que se subministra a Manresa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Figura 15. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 07 Energia neta i assequible. 

 

 

44,00%

20,00%

8,00%

4,00%

12,00%

4,00%

12,00%

28,00%

12,00%

8,00%

20,00%

Eradicar la pobresa energètica i assegurant que els 
col·lectius vulnerables tinguin accés a l’energia 
necessària per a poder dur a terme les activitats 

bàsiques de forma digna.

Rehabilitar els pisos vells millorant l’aïllament tèrmic 
i la despesa energètica.

Potenciar i promoure models d’edificació i d’ús de 
l’espai que siguin més eficients amb l’objectiu de 

reduir la despesa energètica.

Reduir el nombre de vehicles que circulen per la
ciutat emetent diòxid de carboni.

Ampliar substancialment la xarxa de carrils bici de la
ciutat i millorar-ne la seva connectivitat, així com la

senyalització, la regulació i el disseny.

Aplicar mesures de pacificació del trànsit i ampliar les
zones de circulació limitades a 30 km/h.

Promoure els itineraris i desplaçaments a peu i en
bicicleta i sensibilitzar la població dels seus beneficis

per la salut i pel medi ambient.

Incentivar la producció neta d’electricitat mitjançant 
energies renovables com és el cas de les plaques i les 

calderes solars, i especialment als edificis públics.

Promoure l’economia circular en l’àmbit energètic.

Augmentar l’eficiència de l’enllumenat públic i reduir 
la contaminació lumínica.

Facilitar la transició de la indústria tradicional vers la 
indústria 4.0, un model de producció que es 

caracteritza per l’optimització dels recursos i la 
maximització de l’eficiència energètica.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Figura 16. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 08 Treball digne i creixement econòmic. 

 

56,00%

24,00%

0,00%

20,00%

16,00%

8,00%

16,00%

Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la 
precarietat laboral i les desigualtats salarials que 

pateixen determinats col·lectius de la ciutat (joves, 
dones, població immigrada, persones amb 

discapacitats).

Reduir el nombre de persones que abandonen de
forma prematura els estudis i, reduir també el nombre

de joves que ni estudien, ni treballen.

Implementar el salari mínim de ciutat a l’Ajuntament 
a empreses municipals, fundacions públiques i a les 

concessions administratives i en els contractes d’obres 
i en les subcontractacions.

Incentivar les empreses del territori a complir amb
codis de responsabilitat social corporativa.

Impulsar iniciatives d’economia social i solidària a 
Manresa, i promoure la contractació municipal i 

privada d’aquest tipus d’empreses.

Prioritzar la lluita contra la desocupació estructural, 
l’atur de llarga durada.

Promoure projectes i iniciatives de turisme sostenible.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Figura 17. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 09 Indústria, innovació, infraestructures. 

 

18,18%

36,36%

45,45%

9,09%

0,00%

13,64%

9,09%

40,91%

Aconseguir que el teixit industrial manresà sigui 
sostenible i s’internacionalitzi.

Promoure més iniciatives d’economia circular a 
Manresa.

Vetllar per disposar d’unes infraestructures 
ferroviàries que uneixin Manresa amb Barcelona i 

Lleida de forma eficient.

Proveir a tota la ciutadania d’un servei d’accés bàsic 
a internet gratuït i ampliar les zones wifi gratuïtes a 
places públiques i altres zones concretes d’afluència 

de públic, com ara la zona universitària.

Fer un desplegament racional de l’estructura tècnica 
dels operadors de telefonia mòbil, tenint en compte 

criteris d’eficiència, però també de salut de les 
persones.

Fer un desplegament racional de fibra òptica, per no 
deixar ningú enrere en l’accés ràpid a internet.

Desenvolupar projectes d’innovació social i impulsar 
els FabLab.

Fomentar la Indústria 4.0, entesa com una nova 
manera d’organitzar els mitjans de producció per 
adaptar-se més a les necessitats i assignar d’una 

manera més eficaç els recursos fent un ús intensiu de 
les telecomunicacions i tecnologies punteres.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Figura 18. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 10 Reducció de les desigualtats. 
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26,67%

13,33%

40,00%

6,67%

Augmentar la dotació a les escoles de recursos per a
la inclusió dels perfils més vulnerables en la

realització de sortides i extraescolars. Concebre les
sortides de forma que els alumnes es puguin sentir

identificats i siguin del seu interès.

Impulsar les accions de la Comissió contra la
segregació escolar a Manresa.

Eliminar les barreres arquitectòniques a la ciutat i en 
especial a les escoles, generant espais d’oci adaptats 

als infants amb discapacitat.

Posar en valor el col·lectiu de la gent gran potenciant
un envelliment digne i actiu que permeti teixir xarxes

de solidaritat.

Adaptar els serveis residencials i de salut a les
persones amb algun tipus de discapacitat.

Promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats 
i resultats de la població immigrada, en tots els 

àmbits.

Augmentar progressivament els recursos que es
destinen als projectes de cooperació internacional.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Figura 19. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles. 
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35,00%

20,00%
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Apostar per polítiques públiques d’organització 
urbanística que segueixi vetllant per la compacitat de 

la ciutat.

Ampliar les zones verdes dins la trama urbana, 
potenciar el conjunt de les zones verdes que envolten 
la ciutat i apostar per fer més atractiu el riu Cardener 

amb la finalitat de configurar-lo com un espai 
d’esbarjo i oci.

Elaborar propostes d’actuació encaminades a la 
millora de la qualitat de l’aire a l’àrea urbana del 

municipi.

Elaborar un estudi amb l’objectiu de saber l’impacte 
que es derivaria de disposar d’un transport públic 

urbà gratuït a Manresa.

Potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta dins
la ciutat.

Augmentar la xarxa urbana de carrils bici i disposar de 
més pàrquings de bicicletes i més segurs, tant 

exteriors com a l’interior d’alguns edificis municipals, 
com l’Ajuntament, el conservatori, escoles i instituts.

Potenciar l’ús de vehicles de motor no contaminants, 
facilitant punts de recàrrega gratuïts, impulsant 
ajudes per a la compra i reduint-ne l’impost de 

circulació.

Impulsar la prevenció de residus i l’augment de la 
ràtio de recollida selectiva a Manresa.

Continuar impulsant mesures per fer més intel·ligent, 
sostenible i resilient la ciutat. Minimitzar la sensació 
d’inseguretat i potenciar la seguretat real als barris.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Figura 20. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 12 Consum i producció responsables. 
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33,33%

33,33%
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14,29%

23,81%

19,05%

14,29%

Dur a terme accions de sensibilització ciutadana per 

promoure un canvi d’hàbits de consum i de 
producció, i reduir així el malbaratament de 

productes i de residus.

Fomentar el consum de productes de temporada i

de proximitat.

Promoure l’ús intensiu de les terres de conreu de 
Manresa i la producció local d’aliments elaborats, a 

través de programes d’emprenedoria, banc de 
terres, ús comunitari d’obradors, i la potenciació del 
mercat local a través de fires i espais de venda, etc.

Enfortir la difusió del consum conscient i comerç

just, i impulsar la compra pública ètica i verda.

Promoure la reutilització, el reciclatge i la reducció

de residus a través del consum responsable.

Afavorir que entre supermercats i restaurants i la 

Plataforma dels Aliments hi hagi una relació fluïda i 

es trobin els mecanismes legals que facin possible 

eliminar el malbaratament d’aliments.

Promoure projectes i iniciatives de turisme

sostenible.

Fomentar l’economia social a Manresa.
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Figura 21. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 13 Acció climàtica. 

 

 

Figura 22. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 14 Vida submarina. 
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75,00%

37,50%
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12,50%

12,50%

18,75%

31,25%

12,50%

Coordinar accions de sensibilització orientades a 
conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic i la 
manera d’evitar-lo disminuint les emissions de CO2.

Fomentar les energies renovables a Manresa.

Millorar l’eficiència energètica de la ciutat.

Fomentar un transport públic energèticament
sostenible i eficient.

Promoure el transport en bicicleta i els
desplaçaments a peu.

Reduir el transport en vehicle privat.

Incentivar la reducció de CO2 a les indústries.

Gestionar de forma eficient els recursos: aigua,
matèries primeres i residus.

Adoptar mesures de salut, de protecció de la 
biodiversitat i de control de flux de l’aigua per 

augmentar la resiliència de Manresa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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50,00%

57,14%

Garantir la salut del riu Cardener en el seu pas pel
municipi de Manresa.

Mantenir neta la llera del Cardener.

Aconseguir que el riu Cardener esdevingui un pol 
d’atracció de la ciutat.
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Figura 23. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 15 Vida terrestre. 

 

Conservar el valor agrícola, ecològic i paisatgístic de 
l’entorn que envolta la ciutat.

Promocionar el valor de l’Anella Verda com a tret de 
qualitat de Manresa i com a recurs turístic.

Vetllar per què la llera del riu Cardener esdevingui un 
pol d’atracció de la ciutat, millorar la connectivitat 
fluvial del riu amb altres rieres, recuperar el bosc de 
ribera autòcton, i convertir el riu i els seus voltants 

en un espai natural refugi.

Millorar de forma general la biodiversitat de la fauna i
flora de Manresa, afavorint espècies paraigua i

espècies de fauna amenaçada, com ara amfibis i
llúdrigues.

Promoure l’aprofitament de les terres de conreu de 
Manresa que estiguin infrautilitzades, així com la 

producció local d’aliments elaborats i la 
comercialització de productes agrícoles de km 0.

Promocionar la producció agrícola del regadiu de 
Manresa, el vi de la DO Pla de Bages i l’oli del Bages, 
millorar-ne els canals de comercialització i impulsar-

ne la conversió a un tipus de producció més sostenible 
i ecològica.

Fer màxima difusió de la cartografia del municipi.

Potenciar accions ciutadanes periòdiques per
inventariar la biodiversitat de la fauna i flora de

Manresa

Potenciar l’educació i la conscienciació ambiental en 
l’àmbit escolar i familiar.

Editar material didàctic sobre la biodiversitat de la
fauna i flora de Manresa, per tal de fer-ne difusió.
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32 

 

 

Figura 24. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides. 
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14,29%
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35,71%

35,71%

0,00%

7,14%

14,29%

7,14%

Promoure mecanismes que fomentin la transparència
i el retiment de comptes com a mesura de prevenció

de la corrupció i el suborn.

Millorar la qualitat i la transparència de la informació
pública de la Corporació municipal.

Enfocar el retiment de comptes municipal des d’una 
perspectiva global i integradora que permeti 

relacionar, de forma responsable i rigorosa, la Carta 
de serveis i compromisos (amb indicadors), el Pla de 

mandat (amb accions i indicadors concisos)

Establir mecanismes senzills i visibles per tal que els
ciutadans puguin exigir el retiment de comptes per

part de la Corporació municipal.

Apostar per un model de ciutat que promogui la
ciutadania activa i la seva participació en la presa de

decisions col·lectives.

Reduir totes les formes de violència.

Augmentar els esforços per aconseguir el retorn dels
objectes robats als seus propietaris.

Vetllar per la continuïtat en la bona percepció de
seguretat general.

Reforçar el programa Lotus i ampliar-lo a totes les
escoles i instituts de Manresa i a altres col·lectius de

la ciutat, alhora que impulsar noves activitats
educatives de regulació emocional, per tal de

fomentar la convivència pacífica.

Reforçar les activitats de Cultura de Pau en la
programació de la ciutat.
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Figura 25. Priorització de reptes relacionats amb l'ODS 17 Aliança pels objectius. 
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37,50%
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Integrar-se en noves xarxes i facilitar-ne la implicació
als diversos actors de la ciutat.

Establir més connexions en l’àmbit europeu i 
internacional.

Augmentar la capacitat d’influència de la ciutat en la 
presa de decisions a nivell mundial.

Continuar participant en projectes transnacionals que
permetin millorar la capacitat de la ciutat per

resoldre reptes compartits amb la comunitat global.

Contribuir a assolir els objectius de desenvolupament 
sostenible establerts a l’Agenda 2030, així com els 

objectius fixats per l’Agenda Urbana Europea.

Establir xarxes de solidaritat amb països en vies de
desenvolupament.

Intensificar les xarxes i el diàleg amb el tercer sector
i altres entitats que lluiten activament pel benestar

del conjunt de la ciutadania.

Promoure que la ciutadania participi en les decisions 
que atenyen el futur de la ciutat, proveint-la de la 

informació necessària i dotant-la d’espais que 
facilitin la seva intervenció.

Donar més visibilitat a representants de països del
sud en activitats de la ciutat per tal de donar a

conèixer la seva realitat i crear sinergies de
col·laboració.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



  

 

34 

 

 

 



  

 

35 

 

 

ANNEX I. LLISTAT D’ENTITATS PARTICIPANTS A 
L’ENQUESTA 

NOM DE L’ENTITAT 
NOM DEL/LA 

REPRESENTANT 
CÀRREC 

AGRUPACIÓ CULTURAL DEL BAGES IMMA TORRECILLAS GÓMEZ VICE PRESIDENTA 

AIGÜES DE MANRESA ANTONI VENTURA I RIBAL GERENT 

ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE 
MANRESA, FUNDACIÓ PRIVADA 

ALFONS HERVÀS ROQUE DIRECTOR DE QUALITAT I 
CONEIXEMENT 

ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE 
MANRESA, F.P. 

MANEL JOVELLS I CASES DIRECTOR GENERAL 

AMICS DE LA SEU RAMON PRAT PERRAMON SECRETARI 

AMPANS AMPANS DIRECCIO 

ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE ANDALUCÍA EN 
MANRESA 

FRANCISCO BERNAL ORTA PRESIDENT 

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU RICARD SÁNCHEZ ANDRÉS MEMBRE JUNTA  

ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA ARMATS DE 
MANRESA 

MANEL ORTIZ BONACHELA PRESIDENT 

ASSOCIACIÓ DE CIRC: LACRICA FESTIVALET DE CIRC VOCALS 

ASSOCIACIÓ DE DONES ALNOOR  KHADIJA EL BACHIRI  PRESIDENTA  

ASSOCIACIÓ GRUP ESCLEROSIMÚLTIPLE DEL 
BAGES(AGRUPEM) 

ESTER VILAJUANA SECRETÀRIA 

ASSOCIACIÓ MANRESA DE FESTA JOAN ORRIOLS PADRÓS COORDINADOR 

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE CIRC LA CRICA RUT TRIAS COORDINADORA 

ASSOCIACIÓ TEATRAL EL TELÓ ANNA M. CUADRAS MOTA VICE-PRESIDENTA 

ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA CENTRAL MONTSERRAT  TÈCNICA 

AV FONT DELS CAPELLANS SAID GHOULA PRESIDENT 

BAGES BIODIVERSITAT JORDI CALAF PRESIDENT 

BAGES IMPULS IGNASI SALA BLANCH PRESIDENT 

BARRI DE BELLAVISTA   

BARRI SOL I AIRE AIDA PURTÍ  SECRETÀRIA 

BIBLIOTECA DEL CAMPUS UNIVERSITARI DE MANRESA MONTSERRAT MÉNDEZ CAP DE LA BIBLIOTECA 

BONSAI NATURA, ASSOCIACIÓ BONSAI DEL BAGES JOAN CUERVAS PRESIDENT 

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL 
BAGES 

JORDI CARRERAS SERAROLS SECRETARI-GERENT 

CARITAS AGNES TORRAS I CASAS CONSELL  DE CARITAS 

CÀRITAS  ARXIPRESTAL MANRESA JOSEFINA FARRÉS ARDERIU DIRECTORA 

CCOO LLUÍS -VIDAL SIXTO OROZCO SECRETARIA ACCIÓ 
SINDICAL VALLÈS OCC. I 
CAT.CENTRAL 
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CENTRE DE RECURSOS EN TEA DE LA CATALUNYA 
CENTRAL 

ROSA SERRANO I CENTELLES PRESIDENTA 

CENTRE DISMINUÏTS FÍSCS DEL BAGES - ALTHAIA ROSA COORDINADORA 

COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA RICARD LEÓN CAP DE LA UNITAT DE 
PARTICIPACIÓ 

COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA - DELEGACIÓ 
COMARCAL DEL BAGES 

RICARD LEÓN CAP DE LA UNITAT DE 
PARTICIPACIÓ DEL COMB 

COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA - DELEGACIÓ 
COMARCAL DEL BAGES 

RICARD LEÓN CAP DE LA UNITAT DE 
PARTICIPACIÓ 

COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES DE MANRESA MIQUEL ANGEL RAMOS PINTO PRESIDENT 

CONSELL COMARCAL AGUSTÍ  CONSELLER COMARCAL 

CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ 
D'ORIGEN PLA DE BAGES 

EVA FARRÉ SECRETARIA 

COOPERATIVA D'HABITATGES LA RAVAL ISABEL FERNANDEZ MEMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

COOPERATIVA LA RAVAL CONXITA OLIVÉ SÒCIA  DE LA 
COOPERATIVA LA RAVAL 

CREU ROJA A MANRESA MIQUEL RIERA I OLLER PRESIDENT 

CREU ROJA A MANRESA ALBA FRANCH RESPONSABLE DE 
INTERVENCIÓ SOCIAL 

CULTURA DEL BÉ COMÚ JORDI JET SERRA MORALES CONSULTOR 

EPSEM - UPC MANRESA PERE PROFESSOR 

ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA ERNEST VALLS RAMON DIRECTOR 

EURECAT JUANJO MARTÍN GERENT TERRITORIAL 
EURECAT MANRESA 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MANRESA  ANTONI ERRO MAS PRESIDENT  

FENT PAÍS, SL TOM RUBÍ GERÈNCIA, CONTROLLER, 
VENDES 

FIBRACAT MERITXELL BAUTISTA CEO 

FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA 
S.A. (FORUM) 

FRANCESC CARNÉ BABIÀ GERENT 

FOTOART MANRESA BERNAT BOZZO CLOSAS PRESIDENT 

FOTOART MANRESA BERNAT BOZZO CLOSAS PRESIDENT 

FUNDACIÓ AIGUES DE MANRESA - JUNTA DE LA 
SÈQUIA 

LAIA MUNS SERRA DIRECCIÓ 

FUNDACIÓ AMPANS JORDI MIR CISA RESPONSABLE QUALITAT 
ASSSITENCIAL 

FUNDACIÓ DEL CONVENT DE SANTA CLARA JOSEP RIBERA FERRER SECRETARI PATRONAT 

FUNDACIÓ INDEPENDÈNCIA I PROGRÉS JOSEP HUGUET BIOSCA MEMBRE DEL PATRONAT 

FUNDACIÓ JOVIAT  JORDI VILASECA BRUGUERAS PRESIDENT  

FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA ALBERT TULLEUDA LARI GERENT 
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES VALENTÍ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL 

GREMI HOSTELERIA DEL BAGES DIEGO SANCHEZ PRESIDENT 

GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC  JOAN PUIG PRESIDENT 

GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC  JOAN PUIG PRESIDENT 

IMAGINA'T XARXA MANRESA JOAN VILÀ PATRÓ ENTITAT 

INSHUTI DOMÈNEC HARO SECRETARI 

INSTITUT GUILLEM CATÀ MARTA CODINA DIRECTORA 

JUSTÍCIA I PAU DE MANRESA JOAQUIM COLLADO LLORT PRESIDENT  

LA SEU DE MANRESA M.TERESA CODINACH GESTORA TURÍSTICA I 
CULTURAL 

M. A. M.  JOAN MAS PRESIDENT 

MANRESA EN COMÚ ANA CECILIA QUEROL MUÑOZ COORDINADORA 

MEANDRE  ROSER MARTÍNEZ SOCI 

MEANDRE. ASSOCIACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL 
PATRIMONI NATURAL DE MANRESA I PLA DE BAGES 

JAUME TORRAS TORRA PRESIDENT 

MIJAC SAGRADA FAMÍLIA CRISTINA LÓPEZ MONITORA DEL CENTRE 

MONTEPIO CONDUCTORS JOSEP M SOLER BONET DIRECTOR 

ONCE MAITE SILES FUNES DIRECTORA AGÈNCIA 

PIMEC CATALUNYA CENTRAL ESTEVE PINTÓ PRESIDENT PIMEC 
CATALUNYA CENTRAL 

TAULA DE LES ARTS VISUALS DE LA CATALUNYA 
CENTRAL 

ANNA ROCA PRESIDENTA 

UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA, 
MANRESA+COMERÇ 

AUSIÀS FONS CORTADA SECRETARI TÈCNIC 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÒNICA DE LLORENS DELEGADA TERRITORIAL 

UPC MANRESA ROSA GIRALT SOTSDIRECTORA DE 
COMUNICACIÓ I 
ESTUDIANTAT 

XÀLDIGA TALLER DE FESTES LAIA GUILANYÀ PRESIDENTA 

XÀLDIGA TALLER DE FESTES LAIA GUILANYÀ PRESIDENTA  
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ANNEX 3. ACTES DE LES ENTREVISTES INDIVIDUALS ALS 

AGENTS LOCALS 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 
aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 
aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

- 

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 
assolir els ODS a Manresa? 

- 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 
actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 
proposta faries al consistori? 

Sí, es va fer una jornada amb la ciutadania. Destacar que és important que hi hagi retorn de les 
sessions. 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 
sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

En relació a l’ODS 4 (Educació de qualitat), és molt important que l’incloguin per formar part en 
les decisions i d’accions de divulgació, l’origen de la sèquia. 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 
reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

 

A nivell d’entitat contribueixen majorment als següents ODS: 

 

ODS 1. Fi de la pobresa: 

 Comptadors solidaris. 

 Convenis amb AMPANS, persones amb discapacitat per assumir rols a l'empresa. 

 

ODS 4. Educació de qualitat: 

 Complicitat entre educació, administració i empreses. 

 

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic: 

 Escala salarial equitativa. 

 Convenis per a incorporar becaris com a aprenents. 

 Accions de turisme a través de la sèquia. 

 

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura: 

 Projecte SMART PLAN HORIZON 2020. Tenen 2 plantes pilots de depuració on 
recuperen materials de les aigües residuals.  
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ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: 

 Xarxa de vehicles elèctrics de l’empresa. 

 

ODS 13. Acció climàtica: 

 Projectes relacionats amb la resiliència als riscos del clima, sensibilització sobre canvi 
climàtic, etc. 

 
 

6. Quines són les 3-5 línies d’actuació principals que s’haurien de desenvolupar a curt termini per 
assolir els reptes?  

 

 Promoure una coordinació de les actuacions pel desplegament de les xarxes de 
comunicacions. Coneixement compartit i coordinació de les actuacions, coordinació en 
desplegament d’infraestructures. 

 Pobresa energètica: Interlocució entre els propietaris dels immobles, molt pisos buits, 
poca seguretat en instal·lacions que són precàries i suposen un perill per la població. 
Tenen suport de la generalitat per l’experiència en comptadors solidaris. 

 Educació: promoure ocupació de qualitat i digitalitzada (complicitat entre empreses, 
cambra de comerç i l’Ajuntament) 

 

 

7. Quines aliances/sinergies entre els diferents ens creus que caldria establir a Manresa per 
abordar els reptes i dur a terme les línies d’actuació de l’Agenda 2030? Creus que algunes 
haurien de ser permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Les aliances són importants i han de ser permanents. L’Ajuntament dona una visió més neutre 
i fa de vincle entre actors. 

Des de l’empresa volen liderar el procés d’energies renovable a la ciutat, ja que tenen la 
capacitat i coneixements tècnics, incorporant energies renovables dintre de la ciutat. 

S’haurien d’establir xarxes de comunicació digitals. 

 

8. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper i quina responsabilitat creus que heu de 
tenir els agents locals en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments 
creus que serien necessaris per a tal fet? 

És important que hi hagi un retorn i que s’impliquin en la fase de seguiment per poder veure on 
han sorgit noves necessitats i caldria la participació activa en el seguiment dels indicadors 
(avaluats de forma anual i a partir de comissions de seguiment). 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

Els coneixen, però potser de manera superficial. Caldria obtenir més informació per part de 

l’Ajuntament. 

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

- 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

- 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

No n’afegirien ni suprimirien cap. 

Els principals reptes a destacar, per a cada un dels ODS, són: 

 

ODS 1. Fi de la pobresa: 

 Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que no pugui disposar d’un sostre digne 

i d’un subministrament de serveis bàsics eficaç. 

 Augmentar la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania (alimentació, roba, 

suport a l’escolarització, etc.) 

 Garantir la inclusió social dels col·lectius més vulnerables: persones grans i joves, dones, 

persones immigrades, famílies monoparentals, persones amb problemes de salut 

mental i persones amb algun tipus de discapacitat. 

 

ODS 3. Salut i benestar: 

 Promoure l’ús del transport públic i els desplaçaments en bicicleta i a peu. 

 

ODS 4. Educació de qualitat: 

 Impulsar l’accés universal a una educació permanent, tant formal com informal, i 

adreçada a tots els grups d’edat. 

 

ODS 5. Igualtat de gènere: 

 Flexibilitzar els horaris del mercat laboral amb l’objectiu de fer-los compatibles amb els 

horaris escolars. 

 

ODS 7. Energia assequible i no contaminant: 
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 Erradicar la pobresa energètica i assegurant que els col·lectius vulnerables tinguin 

accés a l’energia necessària per a poder dur a terme les activitats bàsiques de forma 

digna 

 Promoure els itineraris i desplaçaments a peu i en bicicleta i sensibilitzar la població 

dels seus beneficis per la salut i pel medi ambient. 

 

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura: 

 Fomentar la Indústria 4.0, entesa com una nova manera d’organitzar els mitjans de 

producció per adaptar-se més a les necessitats i assignar d’una manera més eficaç els 

recursos fent un ús intensiu de les telecomunicacions i tecnologies punteres. 

 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: 

 Continuar impulsant mesures per fer més intel·ligent, sostenible i resilient la ciutat. 

Minimitzar la sensació d’inseguretat i potenciar la seguretat real als barris. 

 

ODS 13. Acció climàtica: 

 Promoure el transport en bicicleta i els desplaçaments a peu 

 Gestionar de forma eficient els recursos: aigua, matèries primeres i residus 

 

ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres: 

 Potenciar l’educació i la conscienciació ambiental en l’àmbit escolar i familiar 

 

ODS 16. Justícia, pau i institucions sòlides: 

 Reduir totes les formes de violència. 

 Reforçar el programa Lotus i ampliar-lo a totes les escoles i instituts de Manresa i a 

altres col·lectius de la ciutat, alhora que 

 impulsar noves activitats educatives de regulació emocional, per tal de fomentar la 

convivència pacífica i la construcció col·lectiva de la comunitat, sense deixar ningú 

enrere. 

 

ODS 17. Aliances per a assolir els objectius: 

 Continuar participant en projectes transnacionals que permetin millorar la capacitat de 

la ciutat per resoldre reptes compartits amb la comunitat global 

 Contribuir a assolir els objectius de desenvolupament sostenible establerts a l’Agenda 

2030, així com els objectius fixats per l’Agenda Urbana Europea 

 Promoure que la ciutadania participi en les decisions que atenyen el futur de la ciutat, 

proveint-la de la informació necessària i dotant-la d’espais que facilitin la seva 

intervenció 

 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

Els principals a prioritzar serien l’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), l’ODS 7 (Energia 

assequible i no contaminants) i l’ODS 13 (Acció climàtica). 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució sobre els ODS 11 i 7. 



  

3 

 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 

desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 

 Estratègia resilient per afrontar amb garanties les properes dècades (sobirania energètica, 

gestió residus, aigua i alimentació...). ser autosuficient energèticament. Reserves de terreny 

pe. Custodia de territori per evitar especulacions, per exemple posant plaques solars.  

 Potenciar les polítiques adreçades a les persones i que la pandèmia ha posat en evidència 

que són insuficients (salut, habitatge, alimentació, energia...). Hi ha un problema d’ocupació 

a Manresa, cal més habitatge social.  

 Més inversió en millorar l'estat general de la ciutat. La imatge 'estètica' que percep el veí, i 

la que es projecta: Millorar poc a poc la ciutat tant de manera més estètica com des del 

punt de vista més sostenible i inclusiu. 

 A Manresa no es recicla encara bé. Es proposa, arrel d’un estudi que van fer, una gestió dels 

residus amb 2 contenidors i no amb 5. 

 Subvenció a bicicletes elèctriques.  

 Aposta per la compra de cotxes elèctrics. Manresa no es troba endarrerida en diversos 

aspectes, també a nivell de sostenibilitat. Apostar per edificis autosuficients de 

l’Administració. 

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 

desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

 Xarxa segregada de carrils bici/vmp que connecti veritablement punts d'interès, tal i com 

ho fa la xarxa de bus urbà 

 Aconseguir la plena sobirania energètica. Que Manresa fos capaç de generar tota la energia 

que consumeix, i que aquesta (100%) s'obtingués de fonts renovables. Subvenció de 

plaques solars o indirectament. Subvencionar millor l’aïllament tèrmic dels habitatges 

(eliminar o bonificar els permisos d’obres per obres en aquest sentit).  

 Banc d'habitatge suficient per a allotjar a tota la població, es podria evitar l’existencia de 

persones sense sostre. I el mateix amb recursos bàsics (aliments, educació i energia). 

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi? 

No. 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 

permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Sí, és convenient, tot i que és complicat ja sigui per interessos com per temps. Es considera que 

aquestes haurien de ser permanents. 

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet?  
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La ciutadania té la seva responsabilitat però els hi hem de posar fàcil, per exemple amb la gestió 

dels residus. Sovint pot costar que la ciutadania s’impliqui de manera concreta, la gent fa fins 

allà on pot arribar.  

Es considera que l’Ajuntament ha de facilitar la feina i donar exemple a la ciutadania. 

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

Es creu es que l’Ajuntament ha d’anar informant de tot el que està fent, en funció dels objectius 

establerts, etc. Es reivindica que moltes vegades és fan molta reunions però que no arriben a 

res. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

 

Disposen de força coneixement sobre els ODS a través de diferents fonts. Ja han vingut 

treballant en aquesta línia, primer amb els ODM.  

Afirma que és difícil diferenciar o prioritzar uns ODS sobre els altres, però matisa que uns no es 

poden assolir sense l’assoliment d’uns altres i vice-versa.  

Per cada col·lectiu les necessitats són diferents, però no per això uns ODS són més importants 

que d’altres a nivell general. 

Afegeix que els plans no han de ser estàtics. 

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

Més que en el paper en sí, potser caldria incidir ens els àmbits en que cada entitat pot incidir.  

En el cas de CCOO, l’àmbit més rellevant és el món del treball (actius, no actius, economia 

regular i no regular). Ells poden incidir en el treball digne i en les condicions de treball digne, 

així com en la matèria d’igualtat entre dones i homes en el mon laboral.  

Per altra banda, també poden incidir en les condicions dignes en general (i no només de treball) 

de les persones immigrants, ja que en els centres de treball hi ha discriminació i cal destacar 

també la situació de l’economia submergida. 

A banda, CCOO tracta qüestions relatives a temes més administratius de permisos de treball i 

agrupació de famílies (disposen d’un departament especialitzat). 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

CCOO disposa d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, en concret amb els 

temes relatius a immigració.  

En general, però, es considera que l’Ajuntament és massa burocràtic i actualment la bretxa 

salarial sovint dificulta l’actuació de determinades entitats o de les pròpies persones.   

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

No n’afegirien ni suprimirien cap. 

Els principals reptes a destacar, per a cada un dels ODS, són: 

 

ODS 1. Fi de la pobresa: 

 Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que no pugui disposar d’un sostre digne 

i d’un subministrament de serveis bàsics eficaç. 

 Augmentar la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania (alimentació, roba, 

suport a l’escolarització, etc.) 



  

2 

 

 Garantir la inclusió social dels col·lectius més vulnerables: persones grans i joves, dones, 

persones immigrades, famílies monoparentals, persones amb problemes de salut 

mental i persones amb algun tipus de discapacitat. 

 

ODS 2. Fam zero: 

 Articular les iniciatives de la ciutadania organitzada i institucions en relació a la recollida 

i la donació d’aliments a persones que no disposen dels recursos necessaris per cobrir 

aquesta necessitat bàsica 

 Ampliar el consum de productes de temporada, locals i ecològics, en els menjadors 

col·lectius (escoles, residències, hospitals, etc.) 

 

ODS 3. Salut i benestar: 

 Vetllar per garantir l’aplicació de facto de la llei de dependència. 

 

ODS 4. Educació de qualitat: 

 Continuar garantint places d’escoles bressol a preus assequibles per tothom, reforçant 

el sistema de beques i ajuts, i valorant la viabilitat d’aplicar un sistema de tarificació 

social segons el nivell de renda. 

 Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de plenes oportunitats per cursar els 

estudis d’acord a les seves aptituds. 

 

ODS 5. Igualtat de gènere: 

 Millorar els serveis d’assistència i protecció a dones maltractades i treballar per 

l’erradicació de la violència de gènere a la ciutat. 

 

ODS 7. Energia assequible i no contaminant: 

 Facilitar la transició de la indústria tradicional vers la indústria 4.0, un model de 

producció que es caracteritza per l’optimització dels recursos i la maximització de 

l’eficiència energètica. 

 

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic: 

 Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la precarietat laboral i les desigualtats salarials 

que pateixen determinats col·lectius de la ciutat (joves, dones, població immigrada, 

persones amb discapacitats). 

 

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura: 

 Fomentar la Indústria 4.0, entesa com una nova manera d’organitzar els mitjans de 

producció per adaptar-se més a les necessitats i assignar d’una manera més eficaç els 

recursos fent un ús intensiu de les telecomunicacions i tecnologies punteres. 

 

ODS 10. Reducció de les desigualtats: 

 Adaptar els serveis residencials i de salut a les persones amb algun tipus de discapacitat. 

 

ODS 12. Producció i consum responsables: 
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 Enfortir la difusió del consum conscient i comerç just, i impulsar la compra pública ètica 

i verda. 

 

ODS 13. Acció climàtica: 

 Fomentar les energies renovables a Manresa. 

 

ODS 14. Vida submarina: 

 Garantir la salut del riu Cardener en el seu pas pel municipi de Manresa. 

 

ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres: 

 Conservar el valor agrícola, ecològic i paisatgístic de l’entorn que envolta la ciutat. 

 

ODS 16. Justícia, pau i institucions sòlides: 

 Establir mecanismes senzills i visibles per tal que els ciutadans puguin exigir el retiment 

de comptes per part de la Corporació municipal. 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

Els principals ODS a prioritzar a Manresa són: 

 

ODS 1. Fi de la pobresa: 

Prioritza l’ODS 1 com la base per la resta d’ODS. (gent exclosa, manca d’accés a 

subministraments bàsics). Ressalta la necessita que les entitats tinguin més suport del que els 

donen ara perquè puguin fer la seva feina. 

 

ODS 5. Igualtat de gènere: 

Necessari fer més incidència en temes d’igualtat entre dones i homes. 

 

ODS 10. Reducció de les desigualtats: 

Equipament físics per a gent gran. Crear millors infraestructures.  

 

A nivell d’entitat, es creu que es pot realitzar una major contribució als ODS 5 (Igualtat de 

gènere), ODS 8 (Treball decent i creixement econòmic) i ODS 10 (Reducció de les desigualtats). 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 

desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 

 Equipaments gent  gran: per exemple, existeix un dèficit important residencies i atenció 

domiciliaria i les necessitats creixeran amb el temps, degut a l’envelliment de la població.   

 Habitatge social: es detecten problemes de gent sense llar hi ha una situació 

d’infrahabitatge.  

 Polítiques actives d’ocupació: canviar les polítiques actuals. Anys enrere es parlava de 

formació i treball (escoles taller, programes de formació i etapa curta de treball protegit). 

Les polítiques han anat dirigides cap a temes de formació, sense tenir en compte aquest 
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aspecte híbrid de formació vs ocupació. O als plans d’ocupació els hi manca la part de 

formació (una part de reciclatge, per exemple).  

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 

desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

No s’especifica cap, tenint en compte la possibilitat que els plans i les necessitats puguin anar 

canviant.  

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi? 

No. 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 

permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Es considera que és important fer aliances entre entitats. Un aspecte important es que 

cadascuna pot aportar coses diferents des de recursos a coneixement, etc. i es poden ajudar 

mútuament.  

Destaca que sovint les entitats no tenen respectiu coneixement sobre les tasques que realitzen 

les altres. Si es fa aquest exercici i resulta positiu, podria esdevenir un aspecte permanent en el 

temps. Seria bo, però, que la posició de l’administració i les entitats locals s’anivellés.  

  

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet?  

La ciutadania pot participar d’una manera passiva i des de CCOO es creu que els agents locals 

tenen un paper fonamental en la intermediació entre ells i l’administració.  

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

Es podria formar un grup o consell de seguiment perquès les entitats puguin fer la corresponent 

avaluació. Si les petites entitats no poden participar, el que seria adient també es que les 

entitats més grans s’adrecin a elles perquè puguin també donar la seva opinió i participar en el 

seguiment. 

 

12. Tu, o algú altre de la teva entitat, estaríeu interessats/des en participar de forma activa en el 

seguiment de l'Agenda Manresa 2030? 13. Si la resposta anterior és "Sí", com us agradaria 

participar?  

Sí, rebent informació actualitzada sobre el desenvolupament de l'Agenda Manresa 2030. 

 

14. I creus que tu, com a ciutadà/na, podries implicar-te en alguna acció de futur concreta? Si és 

que sí: en quina? (Pots citar-ne més d'una).  

Sí, en accions de difusió i esdeveniments. 
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15. De quina manera creus que pots implicar-te en les accions que has especificat en la pregunta 

anterior?  

Participant en l'organització d'aquestes accions. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

Tenim coneixement dels ODS, tot i que no coneixem les seves fites associades.  

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

Realitzar accions en economia i formació.  

Vetllar perquè tota la oferta formativa sigui inclusiva com, per exemple, oferir beques 

(actualment encara no les estan oferint). Que tothom tingui dret als mateixos estatus de 

formació, sense que la renta sigui una limitació. 

Gestió de temes de pràctica de la formació dels cicles que encara no es dual. Es busquen 

recursos per poder formar a gent desocupada o grups que no tenen papers per treballar al país.  

Donar a conèixer aspectes sobre la igualtat d’oportunitats i els Plans d’igualtat. 

Poden crear opinió i capacitat per convocar les empreses. 

Fan molts cicles de xerrades per exemple en temes d’igualtat.  

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

Tenim força relació amb l’Ajuntament, estem en contacte permanent.  

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

No n’afegirien ni suprimirien cap. 

Els principals reptes a destacar, per a cada un dels ODS, són: 

 

ODS 1. Fi de la pobresa: 

 Incentivar a les empreses a contractar persones en situació de vulnerabilitat social i/o 

exclusió social. 

 

ODS 2. Fam zero: 

 Ampliar el consum de productes de temporada, locals i ecològics, en els menjadors 

col·lectius (escoles, residències, hospitals, etc.) 

 Aplicar mesures per reduir el malbaratament alimentari a Manresa, tant a nivell domèstic 

com d’establiments comercials i de la indústria alimentària, així com en menjadors 

col·lectius. 

 

ODS 3. Salut i benestar: 

 Promoure el benestar i la vida saludable entre les persones joves. 

 Promoure l’ús del transport públic i els desplaçaments en bicicleta i a peu. 

 Fomentar l´ús de vehicles elèctrics. 
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ODS 4. Educació de qualitat: 

 Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de plenes oportunitats per cursar els 

estudis d’acord a les seves aptituds. 

 Ampliar les accions d’orientació acadèmica que trenquen amb la creença social que ha 

d’existir indefectiblement un estret vincle entre formació i mercat de treball. 

 

ODS 5. Igualtat de gènere: 

 Flexibilitzar els horaris del mercat laboral amb l’objectiu de fer-los compatibles amb els 

horaris escolars. 

 Combatre el sostre de vidre i promoure la igualtat d’oportunitats i el lideratge femení a la 

vida econòmica, política i pública. 

 Dedicar més carrers i places a dones. 

 

ODS 6. Aigua neta I sanejament: 

 Garantir un ús sostenible del canal de la Sèquia i promoure accions que millorin l’eficiència 

del regadiu a Manresa 

 Aplicar mesures per evitar l’abocament d’aigües residuals directament al riu en moments 

puntuals 

 

ODS 7. Energia assequible i no contaminant: 

 Rehabilitar els pisos vells millorant l’aïllament tèrmic i la despesa energètica 

 Ampliar substancialment la xarxa de carrils bici de la ciutat i millorar-ne la seva 

connectivitat, així com la senyalització, la regulació i el disseny. 

 Promoure l’economia circular en l’àmbit energètic. 

 Incentivar la producció neta d’electricitat mitjançant energies renovables com és el cas de 

les plaques i les calderes solars, i especialment als edificis públics 

 

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic: 

 Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la precarietat laboral i les desigualtats salarials que 

pateixen determinats col·lectius de la ciutat (joves, dones, població immigrada, persones 

amb discapacitats). 

 Reduir el nombre de persones que abandonen de forma prematura els estudis i, reduir 

també el nombre de joves que ni estudien, ni treballen. 

 

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura: 

 Aconseguir que el teixit industrial manresà sigui sostenible i s’internacionalitzi. 

 Vetllar per disposar d’unes infraestructures ferroviàries que uneixin Manresa amb 

Barcelona i Lleida de forma eficient. 

 Fer un desplegament racional de fibra òptica, per no deixar ningú enrere en l’accés ràpid a 

internet. 

 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: 
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 Augmentar la dotació a les escoles de recursos per a la inclusió dels perfils més vulnerables 

en la realització de sortides i extraescolars. Concebre les sortides de forma que els alumnes 

de famílies de classe treballadora i immigrants es puguin sentir identificats i siguin del seu 

interès. 

 Ampliar les zones verdes dins la trama urbana, potenciar el conjunt de les zones verdes que 

envolten la ciutat i apostar per fer més atractiu el riu Cardener amb la finalitat de 

configurar-lo com un espai d’esbarjo i oci. 

 Potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta dins la ciutat. 

 

ODS 12. Producció i consum responsables: 

 Dur a terme accions de sensibilització ciutadana per promoure un canvi d’hàbits de 

consum i de producció, i reduir així el malbaratament de productes i de residus. 

 Fomentar el consum de productes de temporada i de proximitat. 

 

ODS 13. Acció climàtica: 

 Fomentar les energies renovables a Manresa. 

 Promoure el transport en bicicleta i els desplaçaments a peu. 

 

ODS 14. Vida submarina: 

 Garantir la salut del riu Cardener en el seu pas pel municipi de Manresa. 

 Mantenir neta la llera del Cardener. 

 Aconseguir que el riu Cardener esdevingui un pol d’atracció de la ciutat. 

 

ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres: 

 Promocionar el valor de l’Anella Verda com a tret de qualitat de Manresa i com a recurs 

turístic. 

 Vetllar per què la llera del riu Cardener esdevingui un pol d’atracció de la ciutat, millorar la 

connectivitat fluvial del riu amb altres rieres, recuperar el bosc de ribera autòcton allà on 

sigui possible, i convertir el riu i els seus voltants en un espai natural refugi per a la fauna. 

 Promocionar la producció agrícola del regadiu de Manresa, el vi de la DO Pla de Bages i 

l’oli del Bages, millorar-ne els canals de comercialització i impulsar-ne la conversió a un 

tipus de producció més sostenible i ecològica. 

 

ODS 16. Justícia, pau i institucions sòlides: 

 Millorar la qualitat i la transparència de la informació pública de la Corporació municipal. 

 Reduir totes les formes de violència. 

 

ODS 17. Aliances per a assolir els objectius: 

 Promoure que la ciutadania participi en les decisions que atenyen el futur de la ciutat, 

proveint-la de la informació necessària i dotant-la d’espais que facilitin la seva intervenció. 

 

Destaquen que, en referència a l’aplicació d’accions per a assolir els reptes, Manresa pot esdevenir 

un mirall per a moltes ciutats mitjanes. 
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5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

Els principals a prioritzar serien l’ODS 4 (Educació de qualitat), l’ODS 8 (Treball decent i 

creixement econòmic) i l’ODS 9 (Indústria, innovació i infraestructura). 

 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució sobre els ODS 5, 4, 8 i 9. 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 

desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 Proposta de comunicació entre els diferents polígons industrials i entre aquests i el centre 

de la ciutat (transport públic, bicicletes), per no haver d’utilitzar el transport privat.  

 Reduir les desigualtats generals entre dones i homes; trencar el sosté de vidre. Una acció 

per part de la Cambra podria ser fer estudis de les dades salarials per poder saber com està 

la situació i prendre les mesures corresponents (actualment, però, hi ha dificultat per 

obtenir aquestes dades).  

 Projectes d’economia circular, per exemple referit a actuacions de cooperació entre 

empreses dels polígons per implantar instal·lacions d’autoconsum, també instal·lació 

d’horts fotovoltaics.  

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 

desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

- 

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi?  

- 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 

permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

La participació ha de ser per part de tots els agents presents a la societat (empreses, ciutadania, 

administració pública...); per tant, són necessàries les aliances. Hi hauria d’haver un equip 

estable, amb independència del govern corresponent.  

Aquestes aliances ja existeixen de per si a la ciutat i, per descomptat, aquestes seran necessàries 

més enllà del 2030. 

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet?  

L’Ajuntament cada vegada promou més la participació ciutadana (per exemple, amb els 

pressupostos). Es podria establir un departament de comunicació que faciliti tota la informació 

a la ciutadania perquè aquesta estigui informada i pugui participar.  

Per exemple, una idea seria instal·lar panells electrònics (com a d’altres municipis) que informin 

sobre accions realitzades que puguin tenir a veure amb els ODS (instal·lació de plaques 

fotovoltaiques en equipaments municipals, promoció d’esdeveniments com el dia de la dona, 

etc). 
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11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

Reunions anuals participatives en les que s’informi del progrés i l’assoliment de les fites. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

Sí, els coneixen.  

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

Ells, com a entitat ecologista, la seva funció es bàsicament la protecció dels entorns naturals 

que hi ha al voltant de Manresa. Ells poden fomentar la mobilitat a peu i en bici, ajudar que hi 

hagi protecció i un bon ús de l’anella verda de Manresa. 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

Depèn de l’equip de govern de cada moment. Per part de l’entitat sempre han fet, per cada 

mandat, una sèrie de peticions, però creuen que hi ha dos ritmes (el polític i la demanda 

ciutadana). Creuen que l’Ajuntament té predisposició, en general, però que aquesta depèn 

força de les seves prioritats, sovint s’ha d’anar perseguint-los, i en ocasions han hagut d’exigir 

coses a través dels mitjans. 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

- 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

Els principals a prioritzar serien l’ODS 3 (Salut i benestar) i l’ODS 4 (Educació de qualitat). 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució sobre els ODS 15, 13 i 10. 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 

desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 Camí del riu i connectivitat  radial per caminants i bicicletes entre vies cíviques urbanes, 

anella verda i amb tots els pobles del Pla de Bages. 

 Potenciar la xarxa de camins. Millorar els recorreguts a l'entorn de Manresa. Instal·lar en 

el recorregut equipament per a la realització d'exercici físic. Potenciar mobilitat a peu i 

bicicleta en general. 

 L’Horta de Manresa: potenciar el consum de proximitat producte local. La sostenibilitat 

alimentaria del Pla de Bages. 

 Neteja i optimització de tot el recorregut del cau del riu Cardener. 

 Potenciar el lleure local a través de Parc de l’agulla i entorn de la torre Lluvià. 

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 

desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 
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Camps solars als taulats del polígons del Pla de Bages. 

Una anella verda envejable. 

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi? 

- 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 

permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Caldria aliances entre l’administració i entre les entitats, tot i que costa molt fer-les. La gran 

majoria de vegades les persones implicades de les entitat són persones voluntàries. També amb 

l’administració les sinergies depenen del govern que hi hagi en el moment. Moltes vegades 

aterren en el tema pressupostari i costa fer coses. 

També caldria sinergies entre entitats de diferents àmbits (social i mediambientals). Han 

treballat amb algunes associacions de veïns per exemple. 

Les sinergies haurien de ser duradores en el temps, més enllà de l’Agenda 2030, tot i que són 

conscients que pot costar mantenir-les.  

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet?  

Tothom té la seva responsabilitat i pot implicar-se amb els ODS. Es requereix un compromís i 

ser valents individualment, i no tothom pot fer-ho.  

A nivell ciutadà es poden fer coses, però l’administració i els polítics son els que han de fer més; 

existeix un tap que frena les coses.  

Hi ha desconeixement per part de la població i, per altra banda, també hi ha una població que 

potser no poder fer coses per manca de recursos (si no poden arribar a final de mes, no podem 

pretendre que pensin en reduir el consum de plàstics). 

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

Poden demanar comptes a l’Ajuntament sobre allò que s’ha fet i no s’ha fet. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

Com a entitat, plantegen els seus projectes en el marc dels ODS. 

 

2. Creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les actuacions 

municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina proposta faries 

al consistori?  

Sí, creuen que els ODS s’estan promocionant bé des de l’Ajuntament i també des del Consell 

Comarcal. 

 

3. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? (si han 

contestat l’enquesta demanar que justifiquin la seva resposta) 

 

 Rehabilitació d’habitatges amb impacte ambiental baix (èmfasi en l’anàlisi del cicle de vida 

dels materials emprats...), caldria parlar amb el col·legi d’arquitectes. 

 Projectes de millora de l’enllumenat i de la recollida de residus. 

 Plans de mobilitat sostenible elèctrica (Fuerteventura), electrificació del transport. 

 

4. Quins creus que són els principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests reptes? 

A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

Els principals ODS a prioritzar serien l’ODS 3 (Salut i benestar), l’ODS 4 (Educació de qualitat), 

l’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), l’ODS 13 (Acció climàtica), l’ODS 8 (treball decent i 

creixement econòmic) i l’ODS 9 (Indústria, innovació i infraestructura). 

 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució sobre els ODS 9, 3, 4, 6, 7, 

11 i 13. 

 

5. Quines són les 3-5 línies d’actuació principals que s’haurien de desenvolupar a curt termini per 

assolir els reptes?  

 

 Impuls d'eines per a facilitar l’R+D+I de les empreses de la comarca, i la seva digitalització 

(Indústria 4.0), generant llocs de treball de qualitat i valor afegit. Incloent només el sector 

indústria més tradicional, sinó també serveis i el sector salut, entre d’altres. 

 Implementació de mesures per a l'ús sostenible de l'aigua, la seva reutilització i regeneració, 

i facilitant que les empreses del sector al territori puguin innovar en tecnologies i productes, 

generant llocs de treball de qualitat i valor afegit. Incloent compra pública innovadora per 

a solucions en l'àmbit públic.  
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 Implementació de sistemes energètics sostenibles, de generació distribuïda, amb energies  

renovables i eficients, amb estalvi energètic en edificis públics i privats, potenciant la 

innovació de producte de les empreses especialitzades del territori, generant llocs de 

treball de qualitat i valor afegit. Incloent compra pública innovadora per a solucions en 

l'àmbit públic. 

 

6. Quines són les 3-5 línies d’actuació principals que s’haurien de desenvolupar en un termini de 

10 anys ? 

 Manresa com a HUB referent en integració de tecnologies 4.0 per a les PIMES, formació 

especialitzada en la matèria, i innovació de producte i servei.  

 Aprofitant la tradició del sector metall-mecànic de la comarca, l’experiència en l’enginyeria 

i  producció de petits vehicles, les capacitats digitals de moltes empreses, les noves 

tecnologies de propulsió elèctrica per la seva senzillesa, i el talent en matèria de disseny 

que hi ha al territori, ser capaços de produir vehicles urbans eficients, de disseny atractiu, 

que puguin inundar les ciutats com a mitjà de transport de moda, atractiu, desitjable, i 

sostenible, i respectuosos amb les persones i les ciutats, amb una infraestructura de 

recàrrega àmplia en via pública, generant a la vegada una cadena de valor industrial i de 

serveis de valor afegit i exportable. 

 Desenvolupament d’iniciatives de turisme de qualitat, cultural i sostenible. Amb baix 

impacte mediambiental, aprofitant els actius de la natura, els valors culturals, i amb un ús 

intens de les tecnologies digitals per a atraure un públic cada vegada més atret per el valor 

de les experiències. Sector vitivinícola, agricultura sostenible, cultura i religió, esports a 

l’aire lliure,... El Bages com a líving LAB per a desenvolupar experiències de gran valor, amb 

un protagonisme important de les tecnologies digitals. 

 

 

7. Quines aliances/sinergies entre els diferents ens creus que caldria establir a Manresa per 

abordar els reptes i dur a terme les línies d’actuació de l’Agenda 2030? Creus que algunes 

haurien de ser permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Caldria establir sinergies entre el sector empresarial, l’administració, el Consell Comarcal, la 

cambra de comerç, pimec, universitats, etc.). 

Caldria tenir un contacte directe amb l’Ajuntament de Manresa. 

 

8. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper i quina responsabilitat creus que heu de 

tenir els agents locals en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments 

creus que serien necessaris per a tal fet? 

Caldria establir una Taula de Seguiment. 

A banda, estarien interessats en participar en taules de treball i discussió, per a conceptualitzar 

projectes de col·laboració públic-privats orientats a assolir els objectius dels ODS, i que 

comportin desenvolupament i/o aplicació de tecnologia. A més dels conceptes de projecte, 

cercar instruments de finançament total o parcial per als mateixos. Participar en l'elaboració 

d'un master plan d'implementació per a cadascuna d'aquestes taules de treball. Formar part 

del comitè de seguiment de la implementació dels projectes. Participar en la implementació 

dels mateixos sota aquesta fórmula públic privada. 

Des d’Eurecat podrien contribuir-hi dedicant-hi temps, aportant coneixement, participant en 

l'organització d'accions de difusió i esdeveniments, també incloent tot canvi que puguin fer en 
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operatives pròpies de la nostra organització i, en projectes col·laboratius, cofinançant en la 

mesura del possible. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...). 

Sí, tenim coneixement. A La universitat es fa campanya de difusió de l’Agenda 2030 i els ODS.  

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa?  

No ho tenen clar, però el que creuen essencial és que l’administració ha de liderar el procés i 

els agents locals han de poder participar i aportar valor en els àmbits que els hi correspongui 

segons l’activitat.  

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

Ho desconeixen, però creuen que si l’Ajuntament es pren seriosament el desenvolupament del 

projecte, realitzaran accions. 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

 

ODS 1. Fi de la pobresa: 

 Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que no pugui disposar d’un sostre digne 

i d’un subministrament de serveis bàsics eficaç. 

 

ODS 3. Salut i benestar: 

 Vetllar per garantir l’aplicació de facto de la llei de dependència. 

 

ODS 4. Educació de qualitat: 

 Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de plenes oportunitats per cursar els 

estudis d’acord a les seves aptituds. 

 

ODS 5. Igualtat de gènere: 

 Dissenyar polítiques públiques d’ocupació tenint en compte la igualtat de gènere. 

 

ODS 6. Aigua neta i sanejament: 

 Garantir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable a un preu assequible pel conjunt 

de la societat, establint la gratuïtat de l’accés a l’aigua potable per aquells col·lectius 

vulnerables. 

 

ODS 7. Energia assequible i no contaminant: 
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 Erradicar la pobresa energètica i assegurant que els col·lectius vulnerables tinguin accés 

a l’energia necessària per a poder dur a terme les activitats bàsiques de forma digna. 

 

ODS 8. Treball decent i creixement economic: 

 Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la precarietat laboral i les desigualtats salarials 

que pateixen determinats col·lectius de la ciutat (joves, dones, població immigrada, 

persones amb discapacitats). 

 

ODS 10. Reducció de les desigualtats: 

 Eliminar les barreres arquitectòniques a la ciutat i en especial a les escoles, generant 

espais d’oci adaptats als infants amb discapacitat. 

 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: 

 Ampliar les zones verdes dins la trama urbana, potenciar el conjunt de les zones verdes 

que envolten la ciutat i apostar per fer més atractiu el riu Cardener amb la finalitat de 

configurar-lo com un espai d’esbarjo i oci. 

 

ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres: 

 Promocionar el valor de l’Anella Verda com a tret de qualitat de Manresa i com a recurs 

turístic. 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

Els principals a prioritzar serien l’ODS 3 (Salut i benestar), l’ODS 10 (Reducció de les 

desigualtats) i l’ODS 1 (Fi de la pobresa). 

 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució sobre els ODS 3, 4 i 8. 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 

desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

Cal que les persones tinguin cobertes les necessitats bàsiques: sostre digne, accés a l’aigua, a 

l’energia, l’educació... les accions han d’anar encaminades en aquest sentit. 

Tot i que les beques (per exemple) puguin ser una opció a curt termini, les accions a llarg termini 

no han d’anar encaminades en aquest sentit, perquè sinó aquesta feina no té sentit, no s’haurà 

guanyat res. Més enllà del 230 tothom hauria de poder tenir accés a aquests aspectes bàsics 

sense necessitat d’ajudes continues. 

Per altra banda, qüestions menys bàsiques (disposar d’un carril bici, per exemple) estan molt 

bé, però podria ser una frivolitat si abans no es tenen en compte els aspectes bàsics.  

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 

desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

- 
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8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi?  

- 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 

permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Sí, qualsevol aliança entre el sector públic i privat és necessària, ara i més enllà del 2030.  

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet? 

En primer lloc, perquè la ciutadania pugui tenir un paper en la contribució de l’assoliment dels 

ODS, ha d’estar informada, ha de conèixer els ODS (un alt % de la població els desconeix).  

Per altra banda, ha d’haver un procés de sensibilització sobre la matèria. Finalment, serà la 

responsabilitat de cadascú la que permeti un major o menor grau de contribució.  

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

Destaca que abans del seguiment és necessari determinar el lideratge d’aquest projecte, algú 

ha d’assumir aquest rol, assumir la responsabilitat de desenvolupar totes les accions; sinó, no 

servirà de res.  

No ens podem quedar en la part estètica. Hi ha d’haver un inici, un seguiment, i assegurar un 

tancament, a través del qual s’expliqui que s’ha fet i què no s’ha fet i el perquè. 

Evidentment, en aquest procés serà necessari doncs fer avaluacions de participació per fer 

aquest seguiment. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

Des de l’entitat es coneixen els ODS i ja es treballen des de l’any passat, així com estan elaborant 

la seva estratègia. 

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

Considera que el paper de cadascun dels agents locals ha d’estar lligat en funció del seu 

coneixement. En el seu cas particular,s en qüestions de mobilitat i circulació.  

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

Existeix una bona relació amb l’Ajuntament, hi ha bona predisposició i afirma que es troben 

alineats amb les preocupacions de l’administració, però el problema radica en els timings que 

considera que no són els adequats i això fa que es perdi energia, oportunitats i aspectes que 

són necessaris cobrir en un determinat moment. 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

No n’afegirien ni suprimirien cap. 

Els principals reptes a destacar, per a cada un dels ODS, són: 

 

ODS 1. Fi de la pobresa: 

• Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que no pugui disposar d’un sostre digne i 

d’un subministrament de serveis bàsics eficaç. 

 

ODS 2. Fam zero: 

• Fomentar la creació d’un menjador social a Manresa. 

Una cosa molt concreta...  

 

ODS 3. Salut i benestar: 

• Vetllar per garantir l’aplicació de facto de la llei de dependència.  

 

ODS 4. Educació de qualitat: 

• Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de plenes oportunitats per cursar els 

estudis d’acord a les seves aptituds.  

 

ODS 5. Igualtat de gènere: 
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• Combatre el sostre de vidre i promoure la igualtat d’oportunitats i el lideratge femení a la 

vida econòmica, política i pública.  

 

ODS 6. Aigua neta i sanejament: 

• Construir dipòsits en els principals equipaments de la ciutat per poder recollir l’aigua de 

pluja amb la finalitat de ser reutilitzada per regar parcs i jardins  

 

ODS 7. Energia assequible i no contaminant: 

• Facilitar la transició de la indústria tradicional vers la indústria 4.0, un model de producció 

que es caracteritza per l’optimització dels recursos i la maximització de l’eficiència energètica.  

 

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic: 

• Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la precarietat laboral i les desigualtats salarials que 

pateixen determinats col·lectius de la ciutat (joves, dones, població immigrada, persones amb 

discapacitats).  

 

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura: 

• Fomentar la Indústria 4.0, entesa com una nova manera d’organitzar els mitjans de 

producció per adaptar-se més a les necessitats i assignar d’una manera més eficaç els recursos 

fent un ús intensiu de les telecomunicacions i tecnologies punteres. 

 

ODS 10. Reducció de les desigualtats: 

• Promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats i resultats de la població immigrada, 

en tots els àmbits.  

 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: 

• Potenciar l’ús de vehicles de motor no contaminants, facilitant punts de recàrrega gratuïts, 

impulsant ajudes per a la compra i reduint-ne l’impost de circulació.   

 

ODS 12. Producció i consum responsables: 

• Promoure l’ús intensiu de les terres de conreu de Manresa i la producció local d’aliments 

elaborats, a través de programes d’emprenedoria, banc de terres, ús comunitari d’obradors, i 

la potenciació del mercat local a través de fires i espais de venda atractius, accessibles i amb 

productes assequibles.  

• Afavorir que entre supermercats i restaurants i la Plataforma dels Aliments hi hagi una 

relació fluïda i es trobin els mecanismes legals que facin possible eliminar el malbaratament 

d’aliments.  

 

ODS 13. Acció climàtica: 

• Fomentar les energies renovables a Manresa.  

• Reduir el transport en vehicle privat. 

 

ODS 14. Vida submarina: 

• Garantir la salut del riu Cardener en el seu pas pel municipi de Manresa.  
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ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres: 

• Conservar el valor agrícola, ecològic i paisatgístic de l’entorn que envolta la ciutat. 

 

ODS 16. Justícia, pau i institucions sòlides: 

• Apostar per un model de ciutat que promogui la ciutadania activa i la seva participació en 

la presa de decisions col·lectives. 

 

ODS 17. Aliances per a assolir els objectius: 

• Establir xarxes de solidaritat amb països en vies de desenvolupament. 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

Els principals a prioritzar serien l’ODS 13 (Acció climàtica), l’ODS 1 (Fi de la pobresa) i l’ODS 11 

(Ciutats i comunitats sostenibles). 

 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució en aspectes de mobilitat 

sostenible (principalment ODS 11 i 13) 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 

desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 

 Una societat igualitària i socialment justa: millorar l’educació. L’espai és l’escola 

principalment a banda del que es pugui arribar a fer fora de manera voluntària. Per tant, 

fer accions de millora a les escoles.   

 Desenvolupar habitatge assequible: facilitar el desenvolupament habitatge assequible per 

exemple a través de la promoció de pisos de protecció civil.   

 Racionalitzar el trànsit urbà, sobretot al centre: per exemple  tallar espais al transit, 

excepte pels veïns; fomentar el carril del bus perquè aquest no perdi el seu atractiu, etc.   

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 

desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

 

 Donar continuïtat a les accions determinades a l’anterior punt. 

 Fer del Centre de Manresa un espai de mobilitat sostenible. 

 Blocs de pisos socials pels joves, bàsic per desenvolupar projectes vitals i de futur. 

 Tramvia que uneixi Manresa amb la xarxa de pobles de rodalia. 

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi?  

No. 
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9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 

permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Son reptes globals i per tant les solucions han de ser globals. No es poden imposar solucions 

que no siguin fruit d’un consens. Per tant és importat l’establiment de aliances i sinergies entre 

entitats i l’administració publica a llarg termini.  

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet?  

Cadascú te la seva part de responsabilitat i molta gent no sap que té aquesta responsabilitat. 

S’ha d’informar i fer pedagogia per part de l’administració pública; les entitats podrien ajudar i 

col·laborar en aquestes tasques. 

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

Afirma que ha participat en molts processos participatius, però que l’important no és només 

participar i opinar sinó que s’obri la possibilitat que també puguin decidir. No hi ha una 

fiscalització real a dia d’avui, moltes vegades només es cobreix l’expedient. Per tant, és 

necessari que es doni veu i vot. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

Els coneixen, però no en profunditat. 

Estaria bé que l’Ajuntament informés per correu als membres de l’Associació sobre les 

actuacions que es fan en relació als ODS, així com penjar informació a la pagina web de 

l’Ajuntament per a que ho puguin consultar. 

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

Poden aportar idees i experiències d’altres parts del món que es poden ser interessants per 

replicar a Manresa 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

Fins a la data no els han implicat gaire en aquest àmbit, tot i que amb aquesta iniciativa de 

l’enquesta, entrevista i sessió grup focus sembla que sí. Es proposa establir una taula de treball 

conjunta, en que puntualment es treballin accions per contribuir als ODS i es tracti el tema de 

com poden contribuir individualment des de l’associació a avançar en aquest àmbit. 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

Projectes d’educació sociocultural: cada vegada Manresa esdevé una ciutat més diversa, però 

falten projectes per treballar per la convivència. 

Accions per combatre l’incivisme, el qual contribueix a l’estimgatització. 

Accions per combatre l’esteriotipia negativa cap al col·lectiu islàmic o forani en general. 

Accions de transformació urbana, com pintar i donar color als carrers, sobretot als camins cap 

a l’escola. 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

ODS 13 “Acció climàtica” 

ODS 3 “Salut i benestar” 

ODS 4 “Educació de qualitat” 

 

Poden contribuir de manera transversal, especialment fomentant un clima de convivència 

profunda. 

 

6. Quines són les 3-5 línies d’actuació principals que s’haurien de desenvolupar a curt termini per 

assolir els reptes?  

1. Projectes educatius per sensibilitzar a la ciutadania per afavorir la convivència sociocultural 

i eliminar prejudicis (perspectiva estereotipada sobre delinqüència). 
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2. Activar normes contra l’incivisme 

3. Transformar els carrers per a que siguin més habitables, un urbanisme més amable i que 

afavoreixi la trobada i la convivència per a tothom. 

 

 

7. Quines aliances/sinergies entre els diferents ens creus que caldria establir a Manresa per 

abordar els reptes i dur a terme les línies d’actuació de l’Agenda 2030? Creus que algunes 

haurien de ser permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Seria interessant establir aliances amb l’Ajuntament i amb altres associacions, aquestes haurien 

de ser permanents en la mesura que sigui possible. 

 

8. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper i quina responsabilitat creus que heu de 

tenir els agents locals en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments 

creus que serien necessaris per a tal fet? 

El paper pot ser el de fer seguiment puntual, en una taula de treball o similar. 

 



  

1 

 

ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 

Sí, es té cert coneixement. 

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

La raó de ser d’Althaia és proveir serveis sanitàries i socials vinculats a la dependència, amb 

vocació de servei públic. Per tant, el seu paper és ajudar a prevenir la malaltia, promoure hàbits 

saludables, curar i rehabilitar, de manera accessible per a tothom qui ho necessiti. 

Com a consecució, la institució té un alt nivell de contractació de personal altament qualificat (i 

per tant concentra talent i coneixement). Això fa que la ciutat acumuli uns professionals que 

tenen uns hàbits de consum, lleure, una cultura determinada, etc. que ajuda a equilibrar els 

hàbits d’altres tipus de població que hi viu. 

Es considera que són generadors de coneixement i riquesa. Aposten per la docència, la recerca 

i la formació continuada. 

També es consideren una entitat que dinamitza econòmicament el territori. A banda de tenir 

una contractació directa i indirecta, també tenen un factor d’arrossegament important sobre la 

resta de la economia, ja que permet fomentar la innovació i transformació d’altres empreses 

(del mon del tèxtil, metall, automòbil...). Aquestes entren en contacte amb la salut els hi permet 

innovar i transformar-se. 

L’entitat també fomenta la innovació i ajuda a les altres empreses del territori. Són un servei de 

referencia a la Catalunya central. El lema a casa o prop de casa. Intenten que la gent no s’hagi 

de moure de casa, evitant així desplaçaments. 

En general, consideren que tenen molta consciencia de territori. 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 

proposta faries al consistori? 

Sí, sempre és podria esperar més, però  s’ha de pensar que el president de l’entitat es l’alcalde. 

L’Ajuntament té un coneixent exhaustiu de la institució i obtenen suport per la seva part.  

Un fet que els preocupa especialment és el de captar i retenir els professionals. Per això, la seva 

major preocupació és que l’Ajuntament ofereixi uns determinats serveis que ajudin a les 

persones a voler establir-se a la ciutat (manca de professionals i gran competència versus els 

grans hospitals de Barcelona). 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

 

ODS 3. Salut i benestar: 

• Promoure el benestar per a tothom i de totes les edats.  

• Donar resposta a aquesta necessitat de promoure la vida sana, no només evitar la malaltia, 

sinó fomentar totes aquelles activitats comunitàries que facilitin la participació social, la vida 

activa de la gent gran.  
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• Fomentar recursos de socialització, de lleure i que la gent tingui informació i facilitats per 

accedir. 

• Promoure un envelliment saludable. 

 

ODS 4. Educació de qualitat: 

• Educació inclusiva per a tothom al llarg de la seva vida. Per erradicar la pobresa l’educació 

és fonamental. Educació, és un element clau per temes d’inclusió de persones migrants. On 

tothom pugui prosperar i créixer. 

 

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic: 

• Promoure el coneixement econòmic i sostingut, inclusiu i sostenible, ocupació plena i 

productiva i treball digne de totes les persones. 

 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: 

• Aconseguir ciutats inclusives, resilients i sostenibles.  

 

ODS 12. Producció i consum responsables: 

• Promoure la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus a través del consum 

responsable. 

 

ODS 13. Acció climàtica: 

• Adoptar mesures urgents per lluitar contra el canvi climàtic. (consums energètic, 

economia verda).  

• Millorar l’eficiència energètica de la ciutat. 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució sobre l’ODS 3 (Salut i 

benestar), l’ODS 4 (Educació de qualitat) i l’ODS 8 (Treball decent i creixement econòmic). 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 

desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 

 Creació d’un institut de recerca i innovació en salut. Seria una font d’atracció de fons de 

retenció de talent. Establir un espai físic per tal de poder-lo compartir amb diferents 

professionals (un edifici del coneixement).  

 Envelliment saludable. Es pensa sempre des del punt de vista de les residències i s’ha d’anar 

més enllà. Tenint en compte que un alt % de gent gran és gent activa, s’han de fomentar 

activitats que permetin un envelliment saludable. S’ha de prevenir que les persones grans 

estiguin soles i dissenyar activitats que fomentin la sociabilització (activitats d’esport, 

culturals, etc.). Aquest fet implicaria una disminució de consums farmacèutics i de la 

despesa sanitària.  

 Invertir en equipaments que permetin als professionals quedar-se a viure a Manresa. 

Apostar per un model de comerç atractiu, millorar les comunicacions, etc. 

 Aconseguir més graus per a la universitat que facin que més estudiants vulguin estudiar a 

la universitat a Manresa. Fer de Manresa una ciutat universitària.  
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7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 

desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

-  

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi? 

No. 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 

permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Les aliances són un aspecte essencial, i han d’anar més enllà. Ells treballen en xarxa, en un espai 

obert i no tancat, entre les diferents institucions sanitàries. Això garanteix la qualitat i la 

seguretat del serveis.  

Caldria que les aliances entre la xarxa sanitària, així com aquelles entre el sector sanitari i el 

socials fossin permanents. També aquelles aliances amb universitats i empreses (per permetre 

la innovació, el desenvolupament, explorar projectes de futur, etc). 

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet?  

El paper de la ciutadania és clau. El repte essencial és que precisament la ciutadania participi. 

La persona és la primera responsable per exemple de la seva salut, però també de la resta 

d’ODS. Per tant, s’ha de fomentar la consciencia de les persones.  

Hi ha d’haver una actitud individual de la ètica de cada persona. La ciutadania ha de ser 

responsable i coneixedora de com és la nostra relació amb la naturalesa, la relació en un món 

global. L’estat podrà fer coses però primer són les persones que s’han de veure impregnades 

per aquesta responsabilitat.   

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

S’han de trobar les eines adients. S’ha de poder participar d’una manera operativa. S’ha de tenir 

feedback ja que moltes vegades és participa en accions però desprès la idea inicial es per pel 

camí. S’han d’establir objectius concrets i que es puguin avaluar, per exemple a través 

d’indicadors de seguiment. 



  

1 

 

ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 
aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 
aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 
Sí, tenen coneixement dels ODS i ja els estan treballant. 

 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 
assolir els ODS a Manresa? 

Per una banda, ells són un centre docent i per tant ells poden contribuir des de la vessant de la  
docència i els coneixements específics i transversals. 

És un centre on es desenvolupa recerca, especialment tecnològica. En aquest sentit, algunes de 
les seves actuacions poden tenir efectes sobre la reducció del consum de recursos, l’economia 
circular. 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 
actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 
proposta faries al consistori? 

Amb els anys han augmentat la col·laboració amb l’Ajuntament, en particular amb el tema dels 
ODS. No poden concretar cap proposta en particular. 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 
sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

 

ODS 4. Educació de qualitat: 

• Impulsar l’accés universal a una educació permanent, tant formal com informal, i 
adreçada a tots els grups d’edat. 

 

ODS 5. Igualtat de gènere: 

• Combatre el sostre de vidre i promoure la igualtat d’oportunitats i el lideratge femení 
a la vida econòmica, política i pública. 

 

ODS 7. Energia assequible i no contaminant: 

• Promoure l’economia circular en l’àmbit energètic. 
 

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura: 

• Vetllar per disposar d’unes infraestructures ferroviàries que uneixin Manresa amb 
Barcelona i Lleida de forma eficient 

• Fer un desplegament racional de fibra òptica, per no deixar ningú enrere en l’accés 
ràpid a internet. 

• Desenvolupar projectes d’innovació social i impulsar els FabLab. 
• Fomentar la Indústria 4.0, entesa com una nova manera d’organitzar els mitjans de 

producció per adaptar-se més a les necessitats i assignar d’una manera més eficaç els 
recursos fent un ús intensiu de les telecomunicacions i tecnologies punteres. 
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ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: 

• Continuar impulsant mesures per fer més intel·ligent, sostenible i resilient la ciutat. 
Minimitzar la sensació d’inseguretat i potenciar la seguretat real als barris. 

 

ODS 13. Acció climàtica: 

• Millorar l’eficiència energètica de la ciutat. 

 

ODS 16. Justícia, pau i institucions sòlides: 

• Apostar per un model de ciutat que promogui la ciutadania activa i la seva participació 
en la presa de decisions col·lectives. 

 

ODS 17. Aliances per a assolir els objectius: 

• Establir xarxes de solidaritat amb països en vies de desenvolupament. 

• Promoure que la ciutadania participi en les decisions que atenyen el futur de la ciutat, 
proveint-la de la informació necessària i dotant-la d’espais que facilitin la seva 
intervenció. 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 
reptes? A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 
Els principals a prioritzar serien l’ODS 5 (Igualtat de gènere), l’ODS 12 (Producció i consum 
responsables) i l’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles). 

A nivell d’entitat es creu que es pot realitzar una major contribució sobre els ODS 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 13 i 17. 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 
desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 

• Millorar les línies de transport públic (els desplaçaments a peu no son factibles): fer un 
estudi dels itineraris més freqüents i també la temporalitat.  

• Promoure el comerç de km 0. Un espai de mercat de productes ecològics i de km 0, a 
prop de casa, de manera distribuïda.  

• Fomentar la participació ciutadana. Que la gent sigui corresponsable. Que la fent pugui 
modelar segons els seus interessos.  

• Crear espais tecnològics (apropar els diferents nivells d’estudis des de la línia de 
batxillerat, amb la universitat i les iniciatives empresarials). 

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 
desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

• Eliminar les disparitats genèriques en l’educació reglada, ja siguin desigualtats per raó 
de renda, origen, discapacitat, entorn sociocultural, nivell educatiu dels progenitors, o 
discriminacions de qualsevol altra índole. 

• Promoure el benestar i la vida saludable entre les persones joves 

• Vetllar per un model educatiu que reconegui explícitament la igualtat de gènere i 
treballi en la sensibilització de la violència masclista 



  

3 

 

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 
accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 
establir al municipi? 

- 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 
terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 
permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Les aliances i els projectes han de ser transversals (agents locals, l’administració, i teixit 
empresarial...), les hauria de promoure l’Ajuntament i que després pugui participar el majors 
número d’actors possible. 

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 
l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 
instruments caldrien per a tal fet? 

El paper de la ciutadania és clau, ja que té la seva part de responsabilitat, però encara hi ha 
molta manca d’ informació. 

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 
en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 
necessaris per a tal fet? 

Els agents poden proveir dades per veure què s’està assolint i que no s’està assolint i 
l’administració hauria d’informar als agents locals. 
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ENTREVISTA AGENTS CLAU ODS MANRESA 

 

Entrevista Cáritas 

1. Els agents locals de Manresa teniu suficient coneixement de què són els ODS, la seva utilitat i 

aplicabilitat a escala local? En cas que no, quina seria la manera més adequada per a obtenir 

aquesta informació (autodidacta, formació per part de l’Ajuntament, disposar d’un lloc web...) 
Si, els coneix, sobretot a títol personal. Hi ha dos nivells de coneixement a l’entitat. Hi ha 

persones que tenen un major grau de coneixement degut a una formació autodidacta i altres 

que tenen poc coneixement (sobretot voluntaris, alguns tècnics).  

 

Per tant, seria bo que l’ajuntament donés més formació en aquest sentit.  
 

2. Quin creus que ha de ser el paper dels agents locals en la consecució de les actuacions per 

assolir els ODS a Manresa? 

El mon polític no pot assolir de manera unilateral els ODS i per tant necessita el recolzament 

dels agents locals. Necessita que aquests empenyin la feina.  

Per la nostra part tenim un paper important a l’hora de : 
- Formar perquè les persones estrangeres aprenguin la llengua 

- Formar per ajudar a accedir al mon laboral a les persones vulnerables. Mirar de buscar 

quines son les millors opcions o possibilitats perquè les persones vulnerables o migrades 

puguin tenir accés al mon laboral.  

- Ajudar a les persones necessitades a tenir un sostre. Tenen pisos socials (també projecte 

per rehabilitar cases que després podran ser ocupades per persones amb vulnerabilitat)  

- Informar sobre la llei estrangeria (passes a seguir.. quins son els camins que pot seguir) 

- Vetllar per acompanyar a les persones a que tinguin mínims coberts (menjar, pagar la llum, 

etc). 

 

 

3. En aquest sentit, creus que l’Ajuntament està implicant suficientment els agents locals en les 

actuacions municipals per tal d’assolir els ODS de manera conjunta? En cas que no, quina 
proposta faries al consistori? 

A dia d’avui es podria dir que encara és una idea i que cal treballar-ho. L’ajuntament s’ha de 
centrar en els propers anys i establir les accions pertinents. S’han de fer unes polítiques 
efectives i que no quedin simplement en una imatge.  

 

 

 

4. Quins creus que són els principals reptes a assolir a Manresa dins del marc del desenvolupament 

sostenible? N’afegiries algun d’altre que no aparegui al llistat? En suprimiries algun? 

 

Es destaquen els següents:  

 

ODS 1: 

• Garantir que a Manresa no hi hagi cap persona que no pugui disposar d’un sostre digne 
i d’un subministrament de serveis bàsics eficaç. 
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• Incentivar a les empreses a contractar persones en situació de vulnerabilitat social i/o 

exclusió social. 

• Garantir la inclusió social dels col·lectius més vulnerables: persones grans i joves, dones, 

persones immigrades, famílies monoparentals, persones amb problemes de salut 

mental i persones amb algun tipus de discapacitat. 

 

ODS 4 

• Assegurar que els col·lectius més fràgils disposin de plenes oportunitats per cursar els 

estudis d’acord a les seves aptituds. 

• Reforçar estratègies per a una educació transformadora i preventiva quant a prejudicis 

i estereotips, que fomenti la pau, la solidaritat, l’esperit crític i la participació activa de 
la ciutadania. 

ODS 6 

 

• Garantir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable a un preu assequible pel conjunt 
de la societat, establint la gratuïtat de l’accés a l’aigua potable per aquells col·lectius 
vulnerables. 

Ods 7 

 

• Erradicar la pobresa energètica i assegurant que els col·lectius vulnerables tinguin accés 

a l’energia necessària per a poder dur a terme les activitats bàsiques de forma digna. 
 

Ods 8 

 

• Garantir l’accés al mercat laboral i reduir la precarietat laboral i les desigualtats salarials 
que pateixen determinats col·lectius de la ciutat (joves, dones, població immigrada, 

persones amb discapacitats). 

 

• Impulsar iniciatives d’economia social i solidària a Manresa, i promoure la contractació 
municipal i privada d’aquest tipus d’empreses. 

 

Ods 10 

 

• Augmentar progressivament els recursos que es destinen als projectes de cooperació 

internacional. 

 

Ods 16 

• Reduir totes les formes de violència. 

 

Ods 17 

 

• Establir xarxes de solidaritat amb països en vies de desenvolupament. 
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Altres reptes 

 

- : incidir amb els aspectes d’estrangeria (pel que fa a l’obtenció de papers (problemes amb 

la llengua i en la gestió telemàtica dels processos, i per tant a l’hora de trobar feina. També 
el tracte que reben, que en moltes ocasions té un impacte negatiu sobre els seus drets). 

 

- Un altre repte a tenir en compte son els temes de les ajudes (dilatades en el temps i amb 

molts  tràmits. Aquests aspectes poden afectar especialment a les persones més 

vulnerables.  

 

- En relació amb lo anterior, l’administració pública hauria de fer més èmfasi en 
l’aprenentatge de la llengua (en tant és la primera barrera per les persones estrangeres).  
 

- COVID: ha posat necessitat la necessitat de millorar i incidir en el tema del repartiment 

d’aliment, més pressupost municipal... organitzar millor... ajuntament ha de vetllar per això 

perquè arribi a les persones necessitades de manera digne. En son responsables encara que 

ho tinguin adjudicat a una empresa en particular.  

 

 

5. Quins creus que són els 3 principals ODS a prioritzar a Manresa tenint en compte aquests 

reptes?  

1 

2 

4 

8 

 

 

A quins creus que pots contribuir més com a entitat? 

1 

4 

7 

8 

10 

11 

 

6. Quines són les 3-5 accions principals a prioritzar (del total de les proposades) que s’haurien de 
desenvolupar a curt termini per a tal fet? En proposes alguna de nova? 

 

• Redistribució de la riquesa i prevenció de la pobresa i desigualtats socials. Renda vital i 

habitatge assequible segons les rendes 

• Creació de llocs de treballs per totes les capes socials , incidint en les més vulnerables.  

• Educació en valors, en salut, en ecologia, en el treball per la pau i en el desenvolupament 

solidari cap els països que més necessitats. (entitats com lotus que fan treballs per educar 
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en valors.. S’ha d’incidir a totes les capes. També l’Associació de veïns pot tenir un 

important paper. S’ha de treballar per fer entendre a la societat les diferencies culturals.  

• Pobresa energètica: desenvolupar programes per sostenir l’energia a totes les llars.  

• Programes per protegir a totes les persones perquè tinguin un treball digne, especialment 

amb la situació de pandèmia.  

• Assegurar l’accés a la salut per a tothom. La pandèmia ha pogut agreujar una situació de 

difícil accés a la salut (moltes consultes per telèfon que podem fer que les persones quedin 

desateses. Per exemple en qüestions de problemes psicològics).  

 

7. Quins són els 3-5 projectes principals a prioritzar (del total dels proposats) que s’haurien de 
desenvolupar en un termini de 10 anys per a tal fet? En proposes algun de nou? 

• Promoure habitatge social. Que no hi hagin pisos buits ni gent vivint en infra-habitatge ni al 

carrer.  

• Papers per a tothom i feina. Programes que ajudin a la inserció al mon laboral de les 

persones vulnerables.  

 

8. Un cop revisats els resultats del qüestionari sobre els principals reptes, ODS i els projectes i 

accions per assolir-los, creus que t’ha canviat el punt de vista sobre les prioritats que caldria 

establir al municipi? 

No 

 

9. Quines aliances/sinergies creus que caldria establir a Manresa per abordar els reptes i dur a 

terme els projectes/actuacions de l’Agenda 2030? Creus que algunes haurien de ser 
permanents més enllà de l’Agenda 2030? 

Si, establiment d’aliances, en particular entre tots els agents socials i l’ajuntament. Es cosidera 

que aquestes aliances haurien de ser permanents amb una visió col·lectiva (treball conjunt 

entre tots i s’afegeix que els programes polítics no siguin els que dirigeixin la feina). S’entén que 
el treball ha d’estar focalitzat a assolir uns objectius per a la ciutat i la ciutadania, i per tant al 

seu favor.  

 

10. De la mateixa manera, quin creus que hauria de ser el paper de la ciutadania per contribuir a 

l’assoliment dels ODS a Manresa? Com creus que s’hauria d’implicar i quines eines o 

instruments caldrien per a tal fet?  

Es considera que l’ajuntament hauria d’informar en primer lloc, sobre tot allò que està 
treballant. En particular fer èmfasi en tots els reptes a més curt termini i sobre les accions a 

emprendre. La ciutadania necessita conèixer en primer lloc que són els ODS. Per exemple, donar 

informació a través dels mitjans de comunicació.  

 

Necessitat de polítiques assenyades, pressupostos equilibrats i que les accions es desenvolupin 

en el moment adequat. ?  

 

11. Un cop engegades les diferents actuacions, quin paper creus que heu de tenir els agents locals 

en el seguiment de l’Agenda Manresa 2030? Quines eines o instruments creus que serien 

necessaris per a tal fet? 

 



  

5 

 

Existia un sistema a través del qual es feien reunions de diferents entitats (confederació 

associació de veïns, sindicats....etc), que presentaven de tant en tant les seves reivindicacions 

al municipi, els demanen que els hi expliquin l’assoliment del programes, etc. (un dos cops l’any 
aproximadament). Per tant els feien arribar unes preguntes i després els convocaven a una 

taula. Per la situació de les entitats és difícil empènyer aquesta iniciativa, però considera que és 

una bona forma.  
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