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6. PROGRAMES SOCIALS I ECONÒMICS PER A LA

SOSTENIBILITAT

6.1 Objectius

À més del Pla d’Acció Ambiental, s’ha considerat que l’Agenda 21 de Manresa havia de

recollir altres objectius de caràcter social i econòmic que una ciutat sostenible ha de garantir.

Aquesta necessitat queda ben palesa, tal com es reflecteix tot seguit, en La Carta d’Aalborg,

referent dels principi de sostenibilitat.

“(...) Tractem d’aconseguir la justícia social, unes economies sostenibles i un

medi ambient durable. La justícia social passa necessàriament per la

sostenibilitat econòmica i l’equitat, que precisen al seu torn, de la sostenibilitat

ambiental.

Article I.2, Carta de les Ciutats europees cap a la sostenibilitat (Carta d’Aalborg).

“(...) Tenim la intenció d’integrar les necessitats socials bàsiques de la població,

així com els programes de sanitat, ocupació i vivenda, en la protecció del medi

ambient (...) de forma que puguem millorar la qualitat de vida dels ciutadans

enlloc de maximitzar simplement el consum. (...)”

Article I.7, Carta de les Ciutats europees cap a la sostenibilitat (Carta d’Aalborg).

En els Programes socials i econòmics per a la sostenibilitat de l’Agenda 21 de Manresa es fa

un recull de les polítiques, plans i accions locals desenvolupades actualment pels serveis

municipals implicats en la sostenibilitat social i econòmica, complementàries a la

sostenibilitat ambiental. L’objectiu és el d’implicar totes les àrees de la gestió municipal en la

redacció i posterior desenvolupament de l’Agenda 21, alhora que promoure la introducció del

concepte de sostenibilitat a totes les àrees de l’Ajuntament, facilitant el desenvolupament

dels programes i projectes transversals.

De la mateixa manera que amb el Pla d’Acció Ambiental, els Programes socials i econòmics

per a la sostenibilitat han estat revisats i consensuats per la població local, convocada al

Fòrum dels programes socials i econòmics (desembre, 1999). A més de les esmenes, ja

integrades en aquest document, els participants del Fòrum han valorat cadascun dels

programes en funció del grau en què contribueixen al desenvolupament de cada línia

estratègica.
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6.2 Estructura i continguts

Els programes socials i econòmics s’han agrupat en 5 àmbits d’actuació que expressen

objectius o línies estratègiques que una ciutat sostenible ha de garantir:

- Manresa Activa

- Manresa Igualitària

- Manresa Participativa

- Manresa Saludable

- Manresa Solidària

Per a cadascuna d’aquestes línies estratègiques es descriuen els programes (un total de 20)

i les actuacions (un total de 58). De les actuacions es detallen les entitats implicades en la

seva execució. Les claus per a la interpretació de les abreviatures estan a la taula 6.2.1.

Els nous programes que es van proposar i consensuar durant el Fòrum no formen part de

les polítiques actuals de l’ajuntament, però responen a necessitats expressades pels

participants. S’han assenyalat en lletra cursiva.
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Taula 6.2.1. Clau d’interpretació d’abreviatures.

ENTITATS

Associacions de veïns AAVV

Ajuntament de Manresa AMR

Associació de mares i pares d’alumnes amb disminucions AMPANS

Associació de mares i pares d’alumnes AMPAS

CAE-Formació socio-cultural CAE

Centre d’Atenció Primària CAP

Centres Cívics CC

Centres de Cultura Popular CCP

Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació CIO

Coll i Miró Tractaments CMT

Consell Tecnològic del Bages CTB

Diputació de Barcelona DB

Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya DBS

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya DE

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya DT

Delegació Territorial de Salut de la Generalitat de Catalunya DTS

Escoles de Primària EP

Escola Universitària Politècnica de Manresa EUPM

Fons Català per a la Cooperació al Desenvolupament FCCD

Iniciatives Comunitàries del Fons Social Europeu FSE

Instituts d’Educació Secundària IES

Oficina d’Informació i Atenció als ciutadans OIAC

Organització no governamental ONG

Organització no governamental per al desenvolupament ONGD

Òrgan per a la prevenció de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya OPD

Punt d’Informació i Atenció a la Dona PIAD

Serveis d’Acció Ciutadana - Serveis Personals SAC-SP

Serveis d’Acció Ciutadana - Serveis Socials SAC-SS

Unitat d’Informació i Participació Ciutadana UIPC

Unitat de Promoció Econòmica i Ocupació UPEO
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6.3 Programes socials i econòmics per a la sostenibilitat

A continuació es presenta un resum de les línies estratègiques, els programes i el nombre

d’actuacions per programa. Els programes proposats arrel del Fòrum s’indiquen en lletra

cursiva

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

MANRESA ACTIVA

Fer de Manresa una ciutat activa, que vetlla per la plena ocupació com a estratègia per a

assegurar el dinamisme i el benestar dels seus ciutadans.

MANRESA IGUALITÀRIA

Fer de Manresa una ciutat igualitària, on tothom té accés als recursos i serveis que

garanteixen llur plena integració i desenvolupament.

MANRESA PARTICIPATIVA

Fer de Manresa una ciutat participativa, on els ciutadans cooperen en la definició i

desenvolupament de polítiques i programes locals.

MANRESA SALUDABLE

Fer de Manresa una ciutat saludable, on els ciutadans practiquen hàbits beneficiosos i

gaudeixen d’un espai vivencial agradable.

MANRESA SOLIDÀRIA

Fer de Manresa una ciutat solidària, que treballa per un món sostenible  més enllà de les

seves fronteres.
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ÀMBITS PROGRAMES ACTUACIONS

PER PROGRAMA

MANRESA ACTIVA 1. Promoure la integració socio-laboral del col·lectiu

d’aturats a través de la formació i de la capacitació

activa

2. Oferir els serveis d’informació i orientació

professional

3. Dinamitzar el teixit empresarial promovent la cultura

emprenedora, la innovació tecnològica i la qualitat

ambiental a l’empresa

4. Promoure l’economia social

8

4

3

-

MANRESA

IGUALITÀRIA

5. Endegar el Pla integral de la joventut per a donar

resposta a les necessitats del jovent i la infància

manresans

6. Millorar la qualitat de vida de la gent gran,

assegurant l’assistència individualitzada, afavorint

l’autonomia, i  promovent la comunicació

intergeneracional

7. Posar en marxa el Pla integral de la immigració per

tal de coordinar totes les accions que donin resposta

al repte que implica avançar de forma positiva vers

la interculturalitat.

8. Promoure la paritat de gèneres

9. Promoure i desenvolupar un Pla integral comunitari

en el nucli antic de Manresa.

-

4

-

3

-

MANRESA

PARTICIPATIVA

10. Garantir i promoure l'accés a la informació

11. Realitzar i difondre manifestacions culturals com a

eines per a fomentar la participació, la consciència

col·lectiva i el sentit de pertinença

12. Garantir i potenciar la participació de la població en

el disseny i gestió de la ciutat

13. Fomentar, dinamitzar i consolidar el teixit associatiu

de la ciutat

3

-

3

6
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ÀMBITS PROGRAMES ACTUACIONS

PER PROGRAMA

MANRESA

SALUDABLE

14. Contribuir a  la millora de la salut de les persones i al

foment de la convivència entre elles a través de la

pràctica esportiva

15. Promoure la salut de la població amb la prevenció

del consum de drogues

16. Garantir la salubritat de l’espai urbà

17. Promoure els bons hàbits alimentaris i un consum

responsable entre la població

18. Vetllar per la salut mental i promoure l’equilibri psico-

social

3

4

5

5

-

MANRESA

SOLIDÀRIA

19. Promoure accions de cooperació per al

desenvolupament amb el 0'7% dels ingressos

municipals

20. Fomentar la sensibilització ciutadana envers els

valors de la solidaritat, igualtat, justícia i cooperació.

5

2
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MANRESA ACTIVA

Fer de Manresa una ciutat activa, que vetlla per la plena ocupació com a estratègia per a assegurar

el dinamisme i el benestar dels seus ciutadans

1. PROMOURE LA INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL DEL COL·LECTIU D’ATURATS

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓ I DE LA CAPACITACIÓ ACTIVA

ACTUACIÓ ENTITATS

− Dissenyar i gestionar els cursos inclosos al Pla de Formació Ocupacional, per a aturats. UPEO -CIO

DT

− Dissenyar i gestionar els programes de formació ocupacional de l’Escola-Taller  Casa Caritat, per a joves de 16 a 24

anys.

UPEO -CIO

Casa Caritat

DT

− Promoure els Programes de Garantia Social  (Pla de Transició al Treball, Aula Jove...) adreçat a joves sense

graduat d’ESO que els permet de posar-se en contacte amb el mercat de treball.

UPEO -CIO

DT

DE

− Organitzar accions formatives adreçades a col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral (disminuïts, immigrants,

aturats de llarga durada, dones...).

UPEO -CIO

FSE

− Formar els col·lectius que pateixen exclusió social en l’àmbit de la rehabilitació d’habitatges, per a recuperar el barri

antic de la ciutat i crear habitatge social.

UPEO -CIO

DT
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MANRESA ACTIVA

Fer de Manresa una ciutat activa, que vetlla per la plena ocupació com a estratègia per a assegurar

el dinamisme i el benestar dels seus ciutadans

1. PROMOURE LA INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL DEL COL·LECTIU D’ATURATS

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓ I DE LA CAPACITACIÓ ACTIVA

ACTUACIÓ ENTITATS

− Formar els col·lectius que pateixen exclusió social en l’àmbit de la rehabilitació d’habitatges, per a recuperar el barri

antic de la ciutat i crear habitatge social.

UPEO -CIO

DT

− Oferir pràctiques a les empreses als alumnes i usuaris dels programes de formació ocupacional. UPEO -CIO

DB

− Desenvolupar els plans d’ocupació per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, adreçats a la

contractació de treballadors en situació d’atur i amb dificultats d’inserció.

UPEO -CIO

DT

− Sensibilitzar al sector empresarial per a la inserció laboral de persones amb discapacitats. UPEO -CIO

DT

2. OFERIR ELS SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

ACTUACIÓ ENTITATS

− Recollir, analitzar i difondre les dades relatives a l'estructura econòmica de Manresa i del Bages per tal de conèixer

l’evolució dels diferents aspectes del mercat de treball.

UPEO -CIO

DB
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MANRESA ACTIVA

Fer de Manresa una ciutat activa, que vetlla per la plena ocupació com a estratègia per a assegurar

el dinamisme i el benestar dels seus ciutadans

2. OFERIR ELS SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

ACTUACIÓ ENTITATS

− Facilitar l’accés a la informació sobre el món laboral a través del Club de recerca de feina, espai obert de debat i

intercanvi d’informació.

UPEO -CIO

− Oferir el servei d’orientació professional a tots els col·lectius d’aturats amb el treball d’eines i tècniques de recerca

d'ocupació (sol·licitud, currículum, carta de presentació, prova psicotècnica i entrevista).

UPEO -CIO

DT

− Oferir intermediació del mercat de treball entre oferta i demanda a través de la Borsa de Treball del Servei Català de

Col·locació.

UPEO -CIO

3. DINAMITZAR EL TEIXIT EMPRESARIAL PROMOVENT LA CULTURA EMPRENEDORA, LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

I LA QUALITAT AMBIENTAL A L’EMPRESA

ACTUACIÓ ENTITATS

− Oferir informació i assistència tècnica per a l'adequació a la normativa ambiental europea; assessorament en la

implantació de sistemes de gestió del medi ambient  i col·laboració en el disseny i realització de campanyes

d'informació i sensibilització ambiental a l'empresa.

UPEO -CIO

CTB
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MANRESA ACTIVA

Fer de Manresa una ciutat activa, que vetlla per la plena ocupació com a estratègia per a assegurar

el dinamisme i el benestar dels seus ciutadans

3. DINAMITZAR EL TEIXIT EMPRESARIAL PROMOVENT LA CULTURA EMPRENEDORA, LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

I LA QUALITAT AMBIENTAL A L’EMPRESA

ACTUACIÓ ENTITATS

− Col·laborar en la comunicació entre l’empresariat i l'Escola Universitària Politècnica de Manresa per a promoure la

innovació tecnològica.

UPEO -CIO

EUPM

CTB

− Oferir informació i assistència tècnica per a l'adequació a la normativa ambiental europea; assessorament en la

implantació de sistemes de gestió del medi ambient  i col·laboració en el disseny i realització de campanyes

d'informació i sensibilització ambiental a l'empresa.

UPEO -CIO

CTB

− Oferir als nous emprenedors formació i assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa; informació referent a

ajuts i subvencions públiques per a la creació de noves empreses i la difusió de les seves iniciatives a través de la

realització de seminaris.

UPEO

CIO

DT

DB

4. PROMOURE L’ECONOMIA SOCIAL
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MANRESA IGUALITÀRIA

Fer de Manresa una ciutat igualitària, on tothom té accés als recursos i serveis que garanteixen llur

plena integració i desenvolupament

5. ENDEGAR EL PLA INTEGRAL DE LA JOVENTUT PER A DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS

DEL JOVENT I LA INFÀNCIA MANRESANS

6. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LA GENT GRAN, ASSEGURANT L’ASSISTÈNCIA INDIVIDUALITZADA, AFAVORINT

L’AUTONOMIA, I  PROMOVENT LA COMUNICACIÓ INTERGENERACIONAL

ACTUACIÓ ENTITATS

− Desenvolupar i ampliar el nombre de beneficiaris del projecte Viure i conviure, que potencia el diàleg

intergeneracional i ofereix alhora habitatge per a joves estudiants i acompanyament als avis amb qui conviuen.

SAC-SS

La Caixa

EUPM

− Realitzar el Taller de conservació de la memòria, per tal de fomentar la conservació de les capacitats mentals de la

gent gran.

SAC-SS

AAVV

− Oferir i ampliar el nombre de beneficiaris dels Serveis de proximitat i dels Serveis a domicili per a persones amb

recursos econòmics deficients.

SAC-SS

− Mantenir i potenciar el Servei de menjar a domicili per a persones amb recursos econòmics deficients. SAC-SS

Creu Roja
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MANRESA IGUALITÀRIA

Fer de Manresa una ciutat igualitària, on tothom té accés als recursos i serveis que garanteixen llur

plena integració i desenvolupament

7. POSAR EN MARXA EL PLA INTEGRAL DE LA IMMIGRACIÓ PER TAL DE COORDINAR TOTES LES ACCIONS QUE DONIN

RESPOSTA AL REPTE QUE IMPLICA AVANÇAR DE FORMA POSITIVA VERS LA INTERCULTURALITAT

8. PROMOURE LA PARITAT DE GÈNERES

ACTUACIÓ ENTITATS

− Ofertar un servei d'informació i assessorament a totes les dones en situació de dubte, problema o inquietud, com a

mecanisme d'ajuda per a desenvolupar les seves potencialitats: atenció psicològica, assessorament legal i suport

social.

SAC-SS

PIAD

− Potenciar accions específiques adreçades a col·lectius de dones amb dificultats concretes, per tal de donar-hi

resposta: inserció laboral i assessorament en casos de violència familiar.

SAC-SS

PIAD

CIO

Policia local i

nacional

− Endegar mecanismes de sensibilització i conscienciació de la població general en relació a la situació de la dona. SAC-SS

PIAD

9. PROMOURE I DESENVOLUPAR UN PLA INTEGRAL COMUNITARI EN EL NUCLI ANTIC DE MANRESA
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MANRESA PARTICIPATIVA

Fer de Manresa una ciutat participativa, on els ciutadans cooperen en la definició i

desenvolupament de polítiques i programes locals

10. GARANTIR I PROMOURE L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

ACTUACIÓ ENTITATS

− Desenvolupar el projecte Xarxa Ciutadana de Manresa, destinat a facilitar l'accés a la informació a través de les

xarxes telemàtiques, oferint gratuïtament un compte de correu electrònic a entitats i associacions i instal·lant tres

ordinadors públics amb accés lliure a Internet.

UIPC

− Desenvolupar el projecte Xarxa Ciutadana de Manresa, destinat a facilitar l'accés a la informació a través de les

xarxes telemàtiques, oferint gratuïtament un compte de correu electrònic a entitats i associacions i instal·lant tres

ordinadors públics amb accés lliure a Internet.

UIPC

− Facilitar l'accés directe a la informació sobre instal·lacions, equipaments, entitats, actes públics i activitats, tràmits

municipals, calendaris, ordenances i reglaments, etc., de forma personalitzada a l'Oficina d'Informació i Atenció

Ciutadana (OIAC) i a través del telèfon 010 d'Informació Ciutadana.

UIPC

OIAC

− Consolidar la tasca dels Centres Cívics com a punts d'informació ciutadana. UIPC

CC
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MANRESA PARTICIPATIVA

Fer de Manresa una ciutat participativa, on els ciutadans cooperen en la definició i

desenvolupament de polítiques i programes locals

11. REALITZAR I DIFONDRE MANIFESTACIONS CULTURALS COM A EINES PER A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ, LA

CONSCIÈNCIA COL·LECTIVA I EL SENTIT DE PERTINENÇA

12. GARANTIR I POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL DISSENY I GESTIÓ DE LA CIUTAT

ACTUACIÓ ENTITATS

− Promoure i facilitar l'accés de tots els sectors de la població en els Consells Municipals de Participació Ciutadana,

dinamitzar el seu funcionament i ampliar les seves funcions.

UIPC

− Facilitar la presentació de queixes i/o suggeriments sobre la prestació de serveis municipals, a través del telèfon 010

d'Informació Ciutadana.

UIPC

OIAC

− Desenvolupar els Plana de dinamització comunitària als barris per a determinar les necessitats de la població i

transformar-les en propostes d'actuació concretes.

SAC-SS

DBS

AAVV
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MANRESA PARTICIPATIVA

Fer de Manresa una ciutat participativa, on els ciutadans cooperen en la definició i

desenvolupament de polítiques i programes locals

13. FOMENTAR, DINAMITZAR I CONSOLIDAR EL TEIXIT ASSOCIATIU DE LA CIUTAT

ACTUACIÓ ENTITATS

− Mantenir una relació més directa amb les entitats de la ciutat mitjançant convenis de col·laboració que fomentin el

sentit de corresponsabilitat i estableixin els ajuts i les subvencions prestades per l’Ajuntament i la contraprestació

social per part de l’entitat.

SAC-SP

− Consolidar el nombre d'activitats dels Centres Cívics, generades a partir de les sol·licituds dels seus usuaris

habituals i de les diferents regidories de l'Ajuntament (tallers participatius, propostes lúdiques, reunions de treball,

cursos i conferències...).

SAC-SP

CC

− Incidir en l'associacionisme i activitat grupal de les dones per a potenciar la consciència col·lectiva sobre la seva

pròpia condició, així com l'organització i ajuda mútua en la resolució dels seus problemes.

SAC-SS

PIAD

− Oferir a través del Banc Municipal de Recursos els materials que les associacions poden necessitar per a realitzar

les seves activitats.

SAC-SP

CAE

− Organitzar la Fira d'Entitats Juvenils de Manresa, per tal de potenciar la coordinació i l'intercanvi d'informació entre

elles, donar a conèixer les seves activitats i potenciar la captació de socis i col·laboradors.

SAC-SP

Fira de Manresa

− Incloure en l'Apuntador, agenda cultural, les activitats realitzades per les entitats, associacions i agrupacions de la

ciutat.

UIPC

OIAC
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MANRESA SALUDABLE

Fer de Manresa una ciutat saludable, on els ciutadans practiquen hàbits beneficiosos i gaudeixen

d’un espai vivencial agradable

14. CONTRIBUIR A  LA MILLORA DE LA SALUT DE LES PERSONES I AL FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA ENTRE ELLES

A TRAVÉS DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA

ACTUACIÓ ENTITATS

− Donar suport a la realització d'activitats físico-esportives per a adults, infants i joves, a preus econòmics i a tots els

barris de la ciutat, per tal de millorar la condició física, l'ocupació positiva del temps d'oci i per tal de fomentar

l'esperit de convivència i la col·laboració.

SAC-SP

− Donar suport a la realització d'activitats físico-esportives per als disminuïts físics amb monitors especialitzats i amb

la cessió gratuïta del pavelló Pujolet, per tal d'augmentar llur grau d'autonomia i afavorir, a través del joc, l'adquisició

de comportaments socials.

SAC-SP

AMPANS

− Donar suport a la realització d'activitats físico-esportives per a la gent gran, a les residències i a les associacions de

veïns, amb monitors especialitzats, per tal de retardar el procés de deteriorament a nivell psicomotriu o per tal de

mantenir el grau d'autonomia física.

SAC-SP

AAVV
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MANRESA SALUDABLE

Fer de Manresa una ciutat saludable, on els ciutadans practiquen hàbits beneficiosos i gaudeixen

d’un espai vivencial agradable

15. PROMOURE LA SALUT DE LA POBLACIÓ AMB LA PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES

ACTUACIÓ ENTITATS

− Contribuir a la continuïtat i ampliació del projecte Mirakefàs, programa interinstitucional dirigit als centres

d'ensenyament, per a l'educació per a la salut i prevenció de les drogodependències.

SAC-SP

EP

IES

− Contribuir a la realització i organització de visites guiades per a escoles i altres col·lectius a l'exposició A tota pastilla,

per tal de sensibilitzar a tota la població envers el consum de drogues de síntesi.

SAC-SP

DB

− Organitzar la xerrada Drogues de disseny, destinades al professorat, per al coneixement i formes de prevenció de

consum entre els joves.

SAC-SP

− Reduir el nivell de deteriorament orgànic i la transmissió de malalties infeccioses per via sanguínia i sexual, tot

facilitant kits (material d'injecció i preservatius) als usuaris de drogues per via parenteral.

SAC-SP Farmàcies

CAP

OPD
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MANRESA SALUDABLE

Fer de Manresa una ciutat saludable, on els ciutadans practiquen hàbits beneficiosos i gaudeixen

d’un espai vivencial agradable

16. GARANTIR LA SALUBRITAT DE L’ESPAI URBÀ

ACTUACIÓ ENTITATS

− Oferir el servei de recollida, custòdia, eutanàsia i eliminació d'animals domèstics de companyia abandonats a la via

pública, ferits o perillosos.

SAC-SP

− Oferir el servei de desratització, desinfecció i desinsectació dels edificis municipals i de les zones urbanitzades de la

ciutat.

SAC-SP

CMT

− Fer el control i seguiment de les mossegades d'animals a persones i assegurar el control de la població de coloms. SAC-SP

− Realitzar anàlisis de salubritat en àrees de joc infantil i en els polisportius. SAC-SP

DB

17. PROMOURE ELS BONS HÀBITS ALIMENTARIS I UN CONSUM RESPONSABLE ENTRE LA POBLACIÓ

ACTUACIÓ ENTITATS

− Educar els manipuladors d'aliments en les bones pràctiques de la manipulació. SAC-SP

DTS
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MANRESA SALUDABLE

Fer de Manresa una ciutat saludable, on els ciutadans practiquen hàbits beneficiosos i gaudeixen

d’un espai vivencial agradable

17. PROMOURE ELS BONS HÀBITS ALIMENTARIS I UN CONSUM RESPONSABLE ENTRE LA POBLACIÓ

ACTUACIÓ ENTITATS

− Informar i formar al personal de les cuines de les escoles sobre les mesures i procediments correctes per garantir

l'inocuitat dels aliments.

SAC-SP

DB

EP

IES

− Detectar els dèficits alimentaris als menús escolars i proposar suggeriments si es considera necessari. SAC-SP

EP

IES

− Facilitar diferents recursos materials sobre l'educació per a la salut a través del Centre de Recursos i del Fons de

Documentació.

SAC-SP

− Oferir suport a la realització de les Xerrades d'educació per a la salut per tal d'informar i formar sobre temes d'interès

per a la comunitat de pares i mares i per al professorat.

SAC-SP

18. VETLLAR PER LA SALUT MENTAL I PROMOURE L’EQUILIBRI PSICO-SOCIAL
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MANRESA SOLIDÀRIA

Fer de Manresa una ciutat solidària, que treballa per un món sostenible

més enllà de les seves fronteres

19. PROMOURE ACCIONS DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT AMB EL 0'7% DELS INGRESSOS MUNICIPALS

ACTUACIÓ ENTITATS

− Donar suport material i humà a través d’ajuts humanitaris en situacions  d'emergència. UIPC

− Mantenir l’ajut econòmic al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a la subvenció de projectes de

cooperació internacional.

UIPC

FCCD

− Oferir subvencions i ajuts a les entitats i associacions manresanes per a projectes de cooperació per al

desenvolupament que es dissenyen i implementen coordinadament i conjunta amb la població local receptora.

UIPC

− Potenciar la figura del Consell Municipal de Participació Ciutadana per a la Solidaritat i la Cooperació com a

mecanisme per a l’anàlisi, la discussió i el seguiment de projectes de cooperació; per a la promoció d’actituds de

solidaritat i respecte a la diversitat cultural, i com a fòrum per a la coordinació i intercanvi d’informació de les entitats

que el constitueixen.

UIPC

ONG

ONGD

− Consolidar i promoure els agermanaments de la ciutat amb caràcter solidari per afavorir l’aproximació, el

coneixement i l’intercanvi cultural entre els pobles.

UIPC
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MANRESA SOLIDÀRIA

Fer de Manresa una ciutat solidària, que treballa per un món sostenible

més enllà de les seves fronteres

20. FOMENTAR LA SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA ENVERS ELS VALORS DE LA SOLIDARITAT, IGUALTAT, JUSTÍCIA I

COOPERACIÓ

ACTUACIÓ ENTITATS

− Promoure i facilitar l'accés de tots els sectors de la població al Consell municipal de participació ciutadana per a la

Solidaritat i la Cooperació.

UIPC

− Promoure l’organització de cursos, seminaris i actes públics per a la sensibilització de la població envers la situació

de societats desafavorides.

UIPC

ONG

ONGD
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6.4 Valoració dels programes socials i econòmics per a la

sostenibilitat

En el marc del Fòrum dels Programes socials i econòmics per a la sostenibilitat, a més de

consensuar les línies i els programes i incorporar-ne de nous, es va valorar el conjunt de

programes de cada línia estratègica.

La valoració es va fer sota el criteri de com el programa contribuïa a assolir els objectius

fixats a la línia estratègica (valoració de l’1 al 5). Assumint que les línies estratègiques

marquen els eixos d’una política econòmica i social que contribueixen al desenvolupament

sostenible, en darrer terme estem valorant com participa cada programa en la sostenibilitat

de Manresa.

Una vegada agregats els resultats, en detallem els següents aspectes generals:

•  Valoració globalment positiva amb una mitjana de 3,85 i un rang de valors d’entre 3,13 i

4,35 (sobre una escala de l’1 al 5).

•  La línia millor valorada ha estat la de Manresa Solidària amb una mitjana del 4’11,

seguida per Manresa Igualitària amb un 3’93, Manresa Activa amb una mitjana de 3’81,

Manresa Participativa amb un 3’77 i finalment, Manresa Saludable amb una mitjana de

3’61.

•  La major uniformitat de respostes en la valoració ha estat en la línia de Manresa

Igualitària, amb un rang que oscil·la entre el 4’11 i el 3’63

Per a cada línia estratègica es mostren a continuació els programes més valorats, ordenats

de més a menys, amb el respectiu valor mig obtingut (sobre una escala de l’1 al 5).

MANRESA ACTIVA

4,09 Promoure l’economia social

4,06 Dinamitzar el teixit empresarial promovent la cultura emprenedora, la innovació

tecnològica i la qualitat ambiental a l’empresa

3,87 Promoure la integració socio-laboral del col·lectiu d’aturats a través de la formació i

de la capacitació activa

3,21 Oferir els serveis d’informació i orientació professional
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MANRESA IGUALITÀRIA

4,11 Promoure i desenvolupar un Pla integral comunitari en el nucli antic de

Manresa

4,06 Millorar la qualitat de vida de la gent gran, assegurant l’assistència individualitzada,

afavorint l’autonomia, i  promovent la comunicació intergeneracional

3,94 Posar en marxa el Pla integral de la immigració per tal de coordinar totes les accions

que donin resposta al repte que implica avançar de forma positiva vers la

interculturalitat

3,93 Endegar el Pla integral de la joventut per a donar resposta a les necessitats del

jovent i la infància manresans

3,63 Promoure la paritat de gèneres

MANRESA PARTICIPATIVA

4,23 Garantir i potenciar la participació de la població en el disseny i gestió de la

ciutat

3,69 Fomentar, dinamitzar i consolidar el teixit associatiu de la ciutat

3,67 Realitzar i difondre manifestacions culturals com a eines per a fomentar la

participació, la consciència col·lectiva i el sentit de pertinença

3,50 Garantir i promoure l'accés a la informació

MANRESA SALUDABLE

4,12 Promoure els bons hàbits alimentaris i un consum responsable entre la

població

3,94 Garantir la salubritat de l’espai urbà

3,67 Vetllar per la salut mental i promoure l’equilibri psico-social

3,19 Promoure la salut de la població amb la prevenció del consum de drogues

3,13 Contribuir a  la millora de la salut de les persones i al foment de la convivència entre

elles a través de la pràctica esportiva

MANRESA SOLIDÀRIA

4,35 Fomentar la sensibilització ciutadana envers els valors de la solidaritat,

igualtat, justícia i cooperació

3,88 Promoure accions de cooperació per al desenvolupament amb el 0'7% dels ingressos

municipals
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