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Butlletí informatiu

TORNEN TOTS ELS ACTES MÉS POPULARS

Manresa esclatarà
de nou amb la Festa Major

S’afronta el darrer
tram d’obres del futur
Museu del Barroc de
Catalunya

El bus arriba fins al
Parc de l’Agulla en un
estiu en què el servei
de festius serà gratuït

Aquest mes:
Coneixem l’Associació
de Veïns i Veïnes de la
Font dels Capellans

DEL 20 AL 29 D’AGOST

Torna la Festa Major més popular, amb el
Correfoc, el Castell de Focs i el Correaigua

Després de dos anys marcats per les restriccions de
la pandèmia, Manresa tornarà a gaudir de la Festa
Major de sempre, amb actes populars com el Correfoc,
el Castell de Focs i el Correaigua, i amb concerts en
directe, amb Els Catarres de cap de cartell.
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Del 20 al 29 d’agost, la Festa Major de
Manresa torna amb tota la seva força.
Després de dos anys marcats per la pandèmia, l’edició d’enguany recupera la
seva singularitat i la totalitat dels seus
actes populars, sense restriccions. Entre
altres activitats, doncs, tornen el Correaigua, que donarà el tret d’inici a la festa
el 20 d’agost; el Correfoc, que la tancarà
el dia 29; la Moscada Infantil, la Mostra
del Correfoc, la Tronada, els actes amb la
imatgeria popular i el Castell de Focs a
l’Agulla, que tindrà lloc el diumenge 28
d’agost després d’una jornada d’activitats lúdiques i familiars al parc.

També torna la música en directe, que
inclourà un concert de gran format. Enguany, tindrà com a cap de cartell Els
Catarres, un dels principals grups de
l’escena actual del país. Després de dos
anys sense pujar a l’escenari, aquest any
Els Catarres han publicat el seu cinquè
disc d’estudi, “Diamants”, que tindran
ocasió de presentar a Manresa. El concert tornarà a fer-se al carrer Sallent, al
polígon dels Dolors, en el tram entre el
carrer Avinyó i la Plaça Prat de la Riba.
La ubicació es va estrenar la Festa Major del 2018, ja que es tracta d’un espai
que es considera ample, còmode i segur,
i hi haurà millores en la sonorització. El
desplaçament fins al lloc del concert no
suposa sortir del nucli urbà de la ciutat i
es pot fer per carrers ben il·luminats.

EL BOC PRESIDEIX
EL CARTELL

El correfoc celebra
el 40è aniversari
Enguany, es compliran 40 anys de la primera celebració del Correfoc de Manresa,
el 31 d’agost de 1982. Per aquest motiu,
la imatge de cartell de la Festa Major
2022 està inspirada en aquesta festa i representa la màscara d’una de les figures,
el Boc. És la imatge que estarà en les cartelleres, les banderoles i el programa, que
es distribuirà a partir d’inicis d’agost.
D’altra banda, la Festa Major
estrenarà exposicions al Centre Cultural del Casino, com
la del 92è Concurs d’Artistes Manresans i l’exposició
‘Josep Masriera. Camins i
boscatges’, mentre que la
biblioteca del Casino exposarà el recull
de premis del
concurs de fotografia de la Festa
Major. El teatre
Kursaal, al seu torn,
ha programat per
al 27 d’agost dues
funcions de ‘Bona
gent’, del televisiu Quim Masferrer, i dues funcions el 28 d’agost
de l’obra “Per fi sol”,
de l’ex-Tricicle Carles
Sans. El 29 d’agost es
farà el concert–espectacle ‘Els colors de Duke Ellington’. Trobareu més informació
de la programació del Kursaal
a la pàgina 11 d’aquest butlletí.
D’altra banda, la Festa Major

inclourà l’estrena d’una nova escultura
temàtica del projecte del festival de land
art ‘Microscopies’, iniciat l’agost del 2020
de la mà de l’Ajuntament de Manresa i
del Centre d’Art Contemporani El Forn
de la Calç (CACiS). La instal·lació s’estrenarà al voltant de la Torre Santa Caterina,
a l’últim tram del Camí Ignasià.
El projecte ‘Microscopies’ inclou diverses instal·lacions artístiques respectuoses amb l’entorn que conviden a reflexionar sobre la relació entre els humans i la
natura, i a canviar la nostra mirada sobre
el paisatge. Es tracta d’un itinerari per
l’Anella Verda que uneix art, natura i cultura a través de diverses obres efímeres
i permanents. L’objectiu és que, any rere
any, s’incrementin les peces que es poden trobar a l’entorn natural de Manresa.

La imatge de cartell de la Festa
Major de Manresa 2022, elaborada
pel dissenyador manresà Biel Bahí
Pla, representa la màscara d’una
de les figures del Correfoc, el
Boc, que es va crear l’any 1984. El
personatge representa tot el poder
maligne, davant del qual ballen i
li mostren el seu foc els dimonis
i dracs. Per aquest motiu, esdevé
el fil conductor de la Mostra del
Correfoc, que es fa el dissabte de
festa major a la nit. La imatge del
cartell ha estat feta amb aiguades,
tot deixant que el propi pigment
negre flueixi per crear formes
orgàniques, emulant les formes que
fa el fum. La decisió del color negre
s’ha pres per representar la pòlvora.

Marxandatge propi
Per primera vegada, la Festa Major de
Manresa 2022 tindrà els seus propis productes de marxandatge, com ara samarretes (de talla infantil i de talla d’adults),
bosses i ventalls de fusta. Tots aquests
productes es posaran a la venda a l’Oficina de Turisme de Manresa.
La Festa Major de Manresa és organitzada per l’Ajuntament i l’Associació
Manresa de Festa, amb el suport de la
Diputació de Barcelona i la col·laboració
de BBVA, com a espònsor principal. Tota
la informació de la Festa Major s’anirà
difonent a les xarxes socials de l’Ajuntament de Manresa i als portals d’Internet
lafestamajor.cat i manresa.cat.
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S’afronta el darrer tram d’obres
al futur Museu del Barroc de Catalunya

NOTÍCIES
Les obres per convertir l’antic Col·legi Sant
Ignasi en el nou Museu del Barroc de Catalunya han arribat aquest juny a un moment important. Després que la crisi de la
Covid i la falta de subministraments hagin
fet demorar els terminis fixats inicialment,
el nou calendari posa com a data d’obertura el 2023, amb l’aval dels fons europeus
Feder, que han concedit a l’Ajuntament de
Manresa una pròrroga per aquests motius.
La intervenció al Museu és una de les
accions prioritàries del govern municipal,
ja que permet acomplir diversos objectius.
En primer lloc, es rehabilita i es recupera
l’edifici (del segle XVIII-XIX). En segon lloc,
la ciutat guanya un equipament cultural
i patrimonial de primer ordre al país. En

tercer lloc, es transforma urbanísticament
tot l’entorn, amb actuacions —com la urbanització de la Via Sant Ignasi i del carrer
Bertrand Serra i l’ampliació de la plaça de
Sant Ignasi— encarades a obrir l’equipament a la ciutat i a revitalitzar el Centre Històric, en especial el barri de les Escodines.
I, en quart lloc, es deixa un llegat físic de la
commemoració dels 500 anys de l’estada
d’Ignasi de Loiola a Manresa, potenciant
la ciutat com a destinació turística a través
de la petjada patrimonial ignasiana i del
fet que Manresa és final del Camí Ignasià.
Les obres al Museu es van iniciar el 2016
i a finals d’any encararan la recta final,
amb la voluntat que l’equipament obri
portes a finals del 2023. Tenen un cost de

L’avinguda dels Països Catalans
s’obrirà al trànsit aquest mes de juliol
L’avinguda dels Països Catalans s’obrirà
al trànsit aquest juliol, quan ja es podrà
circular des de la plaça Prat de la Riba
fins a la nova rotonda de la Carretera de
Viladordis, i viceversa, en un tram de 800
metres. El següent pas serà la seva obertura completa fins al polígon industrial
dels Trullols.
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El nou vial té voreres amples i arbrades i també zona d’aparcament. D’entrada, la calçada serà de dos carrils (un per
sentit). L’obra, però, ja s’ha fet tenint en
compte que a llarg termini es pugui desdoblar, fet que permetrà deixar l’avinguda dels Països Catalans amb una fisonomia similar a l’avinguda Universitària. És
a dir, amb dues calçades separades per
una mitjana arbrada, i amb dos carrils
per sentit.
Es tracta d’una obra llargament reivindicada que permetrà connectar els
barris Vic Remei, Font dels Capellans,
Sagrada Família i el sector dels Trullols,
millorant-ne la mobilitat notablement
i descongestionant de trànsit el centre
de la ciutat, especialment la carretera de
Vic, el carrer Sant Cristòfol i la carretera
del Pont de Vilomara. A més a més, donarà una nova sortida a l’àrea comercial
dels Trullols.

prop de 8 milions d’euros, 5,1 dels quals
(el 65%) és finançament extern (fons europeus Feder, Generalitat de Catalunya,
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i
Diputació de Barcelona).
A banda, aquest estiu s’executarà l’ampliació de la plaça Sant Ignasi. Amb un
pressupost de 401.000 euros, es finança
en bona part (360.000 euros) a través del
conveni signat amb Criteria Caixa per a
la Fàbrica Nova.

El tram central del
Passeig del Riu
estrena millores

El tram central del Passeig del Riu, entre la
plaça Mil·lenari i el Pont de Sant Francesc,
ja llueix nova fisonomia. Les obres de
millora van arrencar l’abril de 2021 amb
l’enderroc de l’antiga discoteca de la Carpa del Riu i han finalitzat a finals d’aquest
mes de maig, amb els treballs d’urbanització del seu entorn, que han permès
reconstruir els recorreguts de vianants
malmesos per l’aparcament irregular
de vehicles i crear una nova vorera més
ampla. Les millores continuaran a finals
d’any amb un nou recorregut de passeig
per a vianants que anirà en paral·lel al riu.

El bus urbà arriba al Parc de l’Agulla i
fa gratuïts els viatges dels festius d’estiu
El servei al parc es farà inicialment els diumenges i festius,
uns dies en què també es millora la cobertura cap als Trullols.

voluntat que s’animin a fer-lo servir també en els seus desplaçaments diaris. Per
donar a conèixer el servei, s’ha posat en
marxa una campanya de comunicació
que, sota el lema ‘Aquest estiu, mou-te en
bus’, convida la ciutadania a provar-lo.
Per més informació sobre les línies i els
horaris es pot consultar la web manresabus.com i l’App de BusManresa.

Es renova l’accés principal

Des d’aquest juliol, el bus urbà de Manresa ja arriba fins al Parc de l’Agulla. La
nova parada funcionarà, de moment,
els diumenges i festius, dins les franges
d’obertura del parc. Passat l’estiu, es valorarà incrementar freqüències, dies o
franges horàries, tenint en compte el
nombre d’usuaris que s’hagin registrat.
Per incrementar el servei i poder arribar fins al parc, s’ha habilitat un bus més
a les línies de festius L6 (La Balconada) i
la L7 (La Parada), fet que permetrà passar
de freqüències de 60 minuts a freqüències de 40 minuts, i allargar el recorregut
també cap als Trullols.

Aquestes millores coincideixen amb
la nova campanya que l’Ajuntament de
Manresa ha llançat amb la voluntat d’incrementar els usuaris del bus. Durant els
mesos de juliol i agost (incloent el dilluns
de Festa Major), les línies que circulen els
diumenges i festius seran gratuïtes. Es
tracta de les citades L6 i L7 i també de la
Perimetral L8. Per tant, arribar en bus fins
al Parc de l’Agulla serà gratuït durant els
dos primers mesos de funcionament de
la nova parada.
L’objectiu és atraure nous usuaris cap al
transport públic, per tal que provin la seva
comoditat i el seu funcionament, amb la

La nova parada a l’Agulla s’ha habilitat un
cop s’han estrenat les millores que s’han
fet a la façana del parc de la Carretera de
Santpedor, que s’ha reurbanitzat amb
l’objectiu de donar prioritat als vianants.
Es tracta d’una actuació conjunta entre
el Consorci de l’Agulla –format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages–, Aigües de Manresa i la Junta de la
Séquia, que han sumat esforços amb l’objectiu de dotar el parc d’una nova imatge
més endreçada, verda i sostenible.

Un espai a la Torre Santa Caterina recordarà
l’arquitecte i urbanista Quico Mestres
Traspassat el 2013, Mestres és l’autor del primer Pla General
d’Ordenació Urbana de Manresa de l’època democràtica i
és considerat un referent en l’àmbit de l’urbanisme a Catalunya

Aquest juny s’ha presentat el nou Espai
Quico Mestres Angla, que s’ubicarà a la
Torre de Santa Caterina, un dels punts
més emblemàtics de Manresa. Impulsat
per una comissió de familiars i amics, la
proposta ha rebut el suport de l’estudi
d’arquitectura Batlle i Roig –que ha definit
i assumit el projecte– i de l’Ajuntament,
que s’encarregarà de la construcció.
L’espai d’homenatge envoltarà la Torre
de Santa Caterina amb una estructura
que dibuixa una lletra ‘Q’ (de Quico), que

s’organitza com un recorregut circular i
que es reconeix com un mirador del territori, un lloc on poder contemplar i entendre la ciutat.
Quico Mestres Angla (Manresa, 1948
-2013) va ser un reconegut arquitecte i
urbanista. Va ser l’autor del primer Pla
General d’Ordenació Urbana de Manresa

de la democràcia i va definir el model de
ciutat que avui encara és vigent. Des de
l’àrea d’Urbanisme, va dirigir i gestionar
projectes rellevants per la ciutat, com la
plaça Sant Domènec, la revitalització del
Centre Històric, la façana sud, el teatre
Kursaal, la urbanització del sector de Les
Bases o la implantació de la FUB.
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El Xup es podria beneficiar de les ajudes
Next Generation d’eficiència energètica
Aquest juny també s’ha anunciat que Manresa rebrà 291.000
euros dels fons europeus per millorar i digitalitzar l’administració
municipal. Fins ara, s’han rebut 7,9 milions dels Next Generation
L’Ajuntament de Manresa té la voluntat
d’optar a unes subvencions dels fons Next
Generation pensades per millorar l’eficiència energètica de barris uniformes, que
han de complir unes característiques singulars: s’ha de tractar d’una zona delimitada, amb blocs que segueixin la mateixa
tipologia, ha de ser un barri eminentment
residencial i ha de tenir la possibilitat que
les obres de millora permetin com a mínim un 30% d’estalvi del consum d’energia
primària no renovable.
A Manresa, el barri del Xup –construït als anys 60– compleix els requisits
i esdevé un candidat òptim per optar als
fons europeus. A més, el treball que ja
s’hi està fent amb el projecte ‘Barris i Comunitat’ de la Diputació –que hi destina
173.000 euros anuals durant tres anys–
ha permès que l’Ajuntament tingui ja
molt avançats els estudis previs d’eficiència energètica que es requereixen
per presentar-se a la convocatòria.
L’Ajuntament calcula que se’n podrien
beneficiar 200 habitatges (n’hi ha 480) i
que els ajuts podrien cobrir fins al 65%
de la despesa, amb la possibilitat d’arribar al 100% en els casos de famílies vulnerables, i amb l’opció de fraccionar els
pagaments a curt, mitjà o llarg termini.

Les obres subvencionables estan destinades als blocs de pisos, amb la voluntat de fer-los energèticament més
eficients, amb l’aïllament de façanes,
cobertes i terres de planta baixa, i canvis de finestres, persianes i tendals. La
convocatòria la presentaria l’Ajuntament
(que lideraria el projecte), però la decisió
de presentar-s’hi és dels veïns i veïnes
del Xup, que tindran a la seva disposició
l’Oficina de Rehabilitació, que s’obrirà
per atendre les peticions d’informació.

Transformació digital
D’altra banda, el Ministeri de Política
Territorial ha concedit a l’Ajuntament
les dues línies de subvenció sol·licitades en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR) per a
la implantació de sistemes per reforçar
la ciberseguretat (202.063,77 euros) i per
crear llocs de treball intel·ligents de nova
generació (89.015,77 euros).
Amb aquests diners, l’Ajuntament ja ha
rebut 7,9 milions dels fons europeus, ja
que també s’han concedit subvencions
per recuperar el patrimoni del Camí Ignasià, per millorar l’atractiu turístic de la ciutat
i per promoure la mobilitat sostenible.

Les patrulles mixtes de Policia Local i
Mossos visiten més de 1.300 comerços
Més de 1.300 establiments comercials
de la ciutat han rebut la visita de les patrulles mixtes de la Policia Local de Manresa i dels Mossos d’Esquadra, que es
van posar en marxa el mes de novembre
passat. Durant les visites als comerços,
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els agents ofereixen consells de seguretat als botiguers, alhora que reben informació directa de possibles incidències.
Tant els comerciants com la resta del
teixit comercial i empresarial fan una
bona valoració d’aquestes visites.

Una nova brigada
per fer tasques de
manteniment al
barri del Xup

L’Ajuntament ha creat una brigada al
barri al Xup que fa manteniment i arranjaments de desperfectes a la via pública
i en edificis municipals. El programa permet donar feina a tres persones del barri
que es trobaven en situació d’atur. L’objectiu és que adquireixin coneixements
al mateix temps que tenen un contracte
de treball i porten a terme accions de
millora i rehabilitació. La formació va a
càrrec d’un monitor, que també es trobava en situació d’atur.

Servei pioner a la
ciutat per infants
que han patit
abusos sexuals
La Generalitat de Catalunya ha presentat
aquest mes de juny la unitat integrada
d’atenció a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals. S’anomena ‘Barnahus’ (casa dels infants, en islandès) i és
un servei pioner que permetrà tenir en
un únic espai tots els serveis d’atenció
que l’infant necessita. Es preveu destinar
més de 800.000 euros a la construcció
de l’equipament, que es farà en un solar que ha estat cedit per l’Ajuntament,
a la cruïlla entre el carrer Joan Fuster i la
Carretera del Pont de Vilomara.
El patrullatge conjunt de la Policia
Local i els Mossos es va posar en marxa
el 2 de novembre passat, amb l’objectiu
de reforçar la seguretat i la convivència ciutadana i potenciar la proximitat,
amb un contacte més directe amb comerciants i veïns. El patrullatge mixt inclou l’establiment de punts estàtics de
vigilància i es desenvolupa sobretot al
centre urbà.

Convocat el Premi del
Consell de la Gent Gran

Inauguració del Mundialet Intercultural de futbol, que té lloc fins al 30 de juliol al Congost

Torna el Mundialet,
el torneig intercultural
Després de dos anys de parèntesi per la
pandèmia, aquest estiu ha tornat el Mundialet Intercultural de futbol de Manresa,
que té lloc fins al 30 de juliol a l’Estadi del
Congost. Hi juguen 30 equips, en representació de diferents països, i dividits en
les categories absoluta, veterans i femenina. L’objectiu del Mundialet, que arriba
a la 18a edició, és ser una eina de convivència i reflectir la gran diversitat cultural i d’orígens de la ciutat. L’organitza
l’ONG Diapo, amb la col·laboració, entre
d’altres, de la Federació Catalana de Futbol, l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família i l’Ajuntament de Manresa.

Un nou panell indica
els aparcaments lliures

Manresa ha estrenat un panell electrònic que informa a temps real de les
places disponibles als pàrquings públics de la ciutat (Quatre Cantons, Centre Històric i La Seu Centre-Plaça de la
Reforma). S’ha instal·lat a l’accés sud
de la ciutat, a l’entrada pel Pont Vell, a
la carretera C-1411z. L’objectiu és donar informació vàlida i a temps real als
conductors que entren a Manresa, amb
la voluntat que es puguin evitar circula-

cions innecessàries, sobretot en els dies
de més afluència. A més, s’ha estrenat
un apartat a la web municipal on també
es pot consultar a temps real la disponibilitat de places.

Més Aules Obertes
d’Estudi aquest estiu

Manresa ha ampliat aquest estiu les Aules Obertes d’Estudi per donar suport i fer
acompanyament escolar a infants i joves
de 6è de primària a 4t d’ESO. Es fa en 14
espais diferents de la ciutat, cinc més que
els que hi havia l’estiu passat, quan va
arrencar el projecte. L’activitat és gratuïta i
s’oferirà fins al 22 de juliol, de 10 h a 12.30
h, de dilluns a divendres. L’accés és lliure
en aquest horari. L’alumnat ha de portar el
material d’estudi, lectura i/o deures d’estiu.
El projecte està impulsat pel Pla Educatiu
d’Entorn en col·laboració de la Federació
d’Associacions de Veïns de Manresa i s’emmarca dins el Pla de Millores Educatives de
l’Ajuntament de Manresa.
Les catorze Aules Obertes d’Estudi es
poden trobar en espais veïnals de les
associacions de veïns Barri Antic, Cal
Gravat, Passeig i Rodalies, Vic-Remei, Els
Comtals, Xup, Escodines, Carretera de
Santpedor, Sagrada Família, Sant Pau,
La Balconada, Plaça Catalunya, Font dels
Capellans i Valldaura.

L’Ajuntament de Manresa ha obert la
convocatòria per presentar candidatures
del 8è Premi del Consell de la Gent Gran
de Manresa, que es podrà sol·licitar fins
al 7 de setembre. El premi vol reconèixer
públicament la trajectòria de les persones grans que hagin destacat per la seva
dedicació al desenvolupament social
i comunitari de la ciutat. Els candidats
hauran de tenir més de 65 anys i s’acceptaran candidatures proposades per
terceres parts, entitats o persones, que
justifiquin la seva proposta. Es valoraran
aspectes com la implicació participativa
en la ciutat, la trajectòria en l’àmbit social i la contribució per millorar la qualitat de vida de les persones grans. El veredicte i el lliurament del premi es faran
durant l’acte institucional pel reconeixement del Dia Internacional de les persones grans, el 30 de setembre a les 7 de
la tarda a l’Auditori de la Plana de l’Om.

La Policia Local recupera
la seva festa anual

El Palau Firal va acollir el 17 de juny
l’acte institucional del Dia de la Policia
Local de Manresa, que es va recuperar després de dos anys sense fer-se a
causa de la pandèmia. L’acte va servir
per reconèixer la tasca del cos i per fer
el tradicional lliurament de reconeixements i distincions. L’excap de la Policia
Local, Jordi Mora Soria, que es va jubilar
el febrer passat, va ser guardonat pels
41 anys de permanència al cos.
L’acte va començar amb la tradicional
formació de la plantilla i presenta-
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ció del parc mòbil, a l’exterior del Palau
Firal. Posteriorment, a la sala d’actes de
l’equipament, han tingut lloc els parlaments institucionals i el lliurament de
reconeixements i distincions.
D’altra banda, la Policia Local de
Manresa ha batejat amb el nom
d’Edouard Guillem una de les sales de
treball de la comissaria de la Florinda.
Edouard Guillem, agent del cos municipal manresà, va morir fa 10 anys en
acte de servei, quan va ser atropellat
intencionadament per un motorista.
Amb motiu de l’efemèride, familiars,
alcalde, regidors i companys de la Policia Local van dur a terme un acte d’homenatge, que va incloure l’estrena del
nom de la sala.

Més de 25.000 euros
en ajuda humanitària
Manresa ha destinat un total de 25.710
euros a projectes d’ajuda humanitària,
16.210 dels quals a Ucraïna i els 9.500
euros restants a d’altres zones geogràfiques, sobretot a l’Orient Mitjà.
D’aquests 16.210 euros, 9.500 euros
són d’ajuda directa de l’Ajuntament de
Manresa, 2.710 euros de recaptació al
Concert de la Pau celebrat el 29 d’abril,
i 4.000 per la venda de samarretes solidàries de Rotary Club Manresa–Bages i
Amics de la Unesco de Manresa. L’entrega es va fer a la plaça de Sant Domènec
(en el marc de l’exposició ‘Siguem refugi’, del Fons Català per a la Cooperació).
Els recursos s’han lliurat a les entitats
manresanes Caritas, Creu Roja, Comunitat de Sant’ Egidio i Associació Catalana per la Pau. Es destinaran a projectes
d’ajuda humanitària, com ara dotació
de material sanitari, aliments, adequació d’espais d’acollida, corredors humanitaris i reagrupament familiars.

Fotografia de grup de l’acte d’entrega a les ONG
dels fons recaptats en ajuda humanitària
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Imatge del nou jardí del Casino, un espai de repòs, envoltat de vegetació, accessible per a tothom

Manresa estrena un nou
jardí al pati del Casino
L’Ajuntament de Manresa ha estrenat
el nou jardí al pati del Casino, amb l’objectiu de ser un espai de repòs, envoltat
de vegetació, i accessible per a tothom.
L’actuació ha consistit en l’adequació
del terreny, la construcció de parterres,
la plantació d’espècies arbustives i diferents elements vegetals, la col·locació
de mobiliari (amb nou cadires), la instal·lació de reg per degoteig i la col·locació d’una nova font.

Les cooperatives escolars
venen els seus productes

Alumnes de 5è i 6è de primària de les
escoles Joviat, Bages, Puigberenguer,
La Salle i l’Espill de Manresa, que aquest
curs passat han format part de catorze
cooperatives escolars, van muntar parades al Mercat de la Font de les Oques
per vendre els productes elaborats per
ells al llarg de l’any, en el marc del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola,
impulsat per l’Ajuntament de Manresa
i la Diputació de Barcelona. Es tracta
d’una iniciativa per difondre els valors,

coneixements i habilitats de l’emprenedoria entre l’alumnat de cicle superior
de l’educació primària. Durant un curs
escolar, l’alumnat crea i gestiona una
cooperativa, amb el suport de la comunitat educativa i l’administració.
D’altra banda, un total de 65 alumnes
de 4t d’ESO de Manresa han completat
aquest curs la seva formació al programa Laboràlia 2021-2022, que té l’objectiu familiaritzar-los amb diferents oficis
i que obtinguin el Graduat en Educació
Secundària.

El PECT exposa projectes
de millora sociosanitària

El projecte PECT BAGESS ha exposat
aquest juny les iniciatives que estan en
marxa per millorar l’atenció a la dependència i a la cronicitat a Manresa i comarca, després d’un any de feina. Coordinat
per l’Ajuntament de Manresa i compartit
per diverses entitats que operen al Bages
en l’àmbit sociosanitari (Althaia, Ampans,
Eurecat, la FUB, IDIAP – ICS i Sant Andreu
Salut), el projecte té l’objectiu de millorar
la qualitat de vida i l’afavoriment de la
inclusió social del col·lectiu de persones
amb dependència i malalties cròniques.

Del 7 al 22 de juliol

Música i festa

Cicle de Músiques amb Ànima

SONS DEL CAMÍ

NOTÍCIES

La 9a edició de Sons del Camí fa aquest
2022 un salt qualitatiu important, amb
un cartell de luxe que omplirà els espais
ignasians de la ciutat de músiques amb
molta ànima. Espais com els Jardins de
la Cova de Sant Ignasi, la Basílica de la
Seu o el claustre del Museu de Manresa
són els escenaris escollits per escoltar
veus tan potents com la de la cantant
israeliana Noa o formacions com l’Or-

Dissabte 23 de juliol

feón Donostiarra, que agermanarà de
nou el País Basc i Catalunya, inici i final
del Camí Ignasià. El cartell el completa el
trio Marala, Joana Serrat, Carles Cases,
Ramon Mirabet, Messengers, Ginestà i El
Pot Petit.
Les entrades per als concerts ja estan
disponibles a través de la web de Sons
del Camí (sonsdelcami.cat) i de Manresa
2022 (manresa2022.cat).
Música i festa

Cultura Popular al Centre Històric de Manresa

LA REFESTA DEL CAMÍ IGNASIÀ
El dia 23 de juliol tindrà lloc un dels actes més populars del programa de Manresa 2022: la Refesta del Camí Ignasià. Es
tracta d’una proposta aglutinadora que
tindrà lloc en ple Centre Històric i que

serà una mostra de la potent cultura popular i tradicional de la ciutat.
La iniciativa està pensada per esdevenir
la gran festa del final del Camí Ignasià,
amb la voluntat que la ciutat guanyi

19 h / Plaça del Drets
TRONADA i INICI CERCAVILA
GEGANTERS I TABALONS
19.30 h / Plaça Major
ACTUACIÓ ESBARTS

21.30 h /
Plaça sant Igansi
ESPURNES DE
SANT IGNASI
DIABLES I DIABLONS

19.15 h / Plana de l’Om
INICI CERCAVILA
DRAC, VÍBRIA, MULASSA
I TABALERS

21.50 h / Pont Vell
ACTUACIÓ CIRC
22.10 h / Pont Vell
LÀSERS
PRIOTÈCNIA
MÀPING

20.15 h / Parc de la Seu
BALLADA BESTIARI I GEGANTS
20.45 h / Parc de la Seu
DEMOSTRACIÓ CASTELLERA
22.30 h / Passeig del Riu
CONCERT FESTIU FINAL

Zona bars

un esdeveniment cultural al calendari,
coincidint amb la festivitat de Sant Ignasi i recuperant aquell esperit que va
moure tota una ciutat quan fa 400 anys
-100 després de la seva arribada- es va
celebrar la canonització d’Ignasi de
Loiola.
La Refesta s’iniciarà amb dues cercaviles que sortiran de la Plana de l’Om
i de la plaça dels Drets, i que es trobaran a la plaça Major, on hi haurà un espectacle de dansa. Tot seguit, al Parc
de la Seu, ballarà l’Àliga, els Gegants,
la Víbria, el Drac i la Mulassa, i es farà
també una demostració de castells. En
acabar, s’iniciarà una mostra itinerant
de foc que per portar la gent cap al
Pont Vell, on es faran un seguit d’espectacles: una actuació de circ, làsers,
màping, pirotècnia i molñta música.
La Refesta s’acabarà amb un concert
final al Passeig del Riu, protagonitzat pels grups catalans Roba Estesa i
Strombers. En aquesta zona, s’hi habilitarà un espai per poder menjar, beure
i descansar.
La Refesta comptarà amb la participació del Casal Cultural de Dansaires Manresans, la Colla Castellera Tirallongues,
l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural
del Bages, els Geganters de Manresa, el
Grup de Dansa Cor de Catalunya, La Crica i Xàldiga.
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CULTURA

Els paisatges de Masriera, al Casino
El Centre Cultural del Casino inaugurarà el 25 d’agost una
exposició inèdita dedicada al pintor paisatgista Josep Masriera
L’exposició ‘Josep Masriera. Camins i
boscatges’ obrirà la temporada de la
sala principal del Centre Cultural del
Casino. Es tracta d’una mostra d’homenatge a un dels pintors paisatgistes més ben considerats de
l’art català. L’exposició s’inaugurarà el 25 d’agost, en el marc
de la Festa Major de Manresa,
i es podrà visitar fins al 12
d’octubre.
‘Camins i boscatges’
és una exposició inèdita, comissariada per
Miquel-Àngel Codas

Luna, i organitzada per l’Ajuntament
de Manresa, a través del Centre Cultural del Casino i del Museu Comarcal de
Manresa.
Josep Masriera (Barcelona, 1841 1912) és un dels pintors paisatgistes
més prestigiosos de l’art català. Membre d’una important nissaga de joiers,
va trobar la manera ideal de cultivar la
seva sensibilitat, a través de la pintura
de refinats entorns naturals. L’exposició que es veurà a Manresa serà la primera mostra monogràfica que se li dedica i una ocasió única per veure obres
mai exhibides al gran públic.

El Museu de Manresa s’afegeix al catàleg
col·lectiu d’instruments musicals
El Museu de Manresa s’ha unit al Catàleg d’Instruments de Catalunya
(CATICAT) amb un total de dinou instruments musicals del seu fons. Destaquen els instruments que formaven
part de l’antiga banda municipal, activa entre els anys 1946 i 1983, i que
actuava a les festes assenyalades de la
ciutat, com la Festa Major, la Festa de la
Llum, Corpus o les Enramades. També
ha inclòs els antics instruments musicals dels Armats de Manresa, o d’altres
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de curiosos, com una cítara de la segona meitat del segle XIX o un bansuri
d’inicis del XX.
El projecte digital CATICAT és un catàleg col·lectiu dels instruments musicals presents als museus i col·leccions
de Catalunya. Ofereix un punt d’accés
únic a més de 3.400 instruments de 17
museus, una finestra oberta al patrimoni
musical català. La primera fase del CATICAT va començar el 2001, amb el lideratge del Museu de la Música.

S’avança la Setmana
de Jocs al Carrer
Amb motiu de l’avançament de l’inici del
curs escolar, s’avança també la Setmana
de Jocs al Carrer de Manresa. Es farà del
30 d’agost al 3 de setembre, just acabada la Festa Major. Hi haurà set places de
joc a la tarda, una plaça de jocs de taula a
la nit i altres activitats puntuals.

‘Bombers 40 anys’,
al Museu de la Tècnica
Fins al 14 de setembre, es pot visitar al Museu de la Tècnica de Manresa l’exposició
que commemora els 40 anys d’existència
dels Bombers de la Generalitat. Es tracta
d’una mostra itinerant que explica els orígens del cos, el seu funcionament actual
i els reptes de futur. S’hi exposen uniformes, vehicles, fotos i altres objectes.

‘Una veu i dues passions’,
homenatge a Almendros
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, a
Barcelona, acull ‘Una veu i dues passions’,
l’exposició sobre la trajectòria teatral i radiofònica de la manresana Maria Matilde
Almendros. Enguany, es commemora el
centenari del seu naixement.

La Fira Mediterrània arriba als 25 anys
L’emblemàtica festa d’arrel torna del 6 al 9 d’octubre, amb 75
propostes artístiques i un espectacle inaugural de gran format
Manresa viurà enguany una Fira Mediterrània molt especial: la del 25è aniversari, que se celebrarà del 6 al 9 d’octubre.
El programa inclourà 75 propostes
artístiques, entre les quals n’hi ha 24 de
l’Obrador d’Arrel 2022-2023. Es tracta
d’un programa d’acompanyament i suport als artistes que treballen la cultura
popular i tradicional des d’una òptica
contemporània. L’Obrador inclou pro-

postes relacionades amb la commemoració de Manresa 2022, els 25 anys de
la fira, l’Obra del Cançoner Popular (que
enguany celebra el centenari) i el Pla
d’impuls a la dansa d’arrel, entre d’altres.
Les propostes d’aquest espai d’experimentació es duen a terme en col·laboració
amb altres institucions i entitats, per tal de
crear sinergies i complicitats amb diferents
actors del sector cultural, amb l’objectiu
d’impulsar-ne la viabilitat i la mobilitat.
Pel que fa a la inauguració, la Fira ha
optat per tornar al carrer amb un espectacle de gran format (sis anys després
que es fes per darrer cop), amb una proposta que combinarà circ, música i cultura popular i que connectarà amb la celebració de Manresa 2022, amb motiu dels
500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a
Manresa. Es tracta d’ ‘El Pou de la gallina’, de la Companyia Voël, que revisa la
llegenda manresana des del llenguatge
contemporani del circ en diàleg amb la
colla castellera Tirallongues de Manresa.
A partir de mitjans de juliol, ja es podrà
consultar tota la programació detallada i
es podran comprar les entrades per als
espectacles de pagament al portal web
firamediterrania.cat.

Quim Masferrer, Carles Sans i
Marcel Tomàs trepitgen el teatre Kursaal

Coincidint amb la Festa Major de Manresa,
la nova temporada de programació tornarà al teatre Kursaal amb tres espectacles
carregadíssims d’humor.
Començarà amb dos monòlegs més
que divertits: per una banda, el mun-

tatge ‘Bona gent’ amb el popular Quim
Masferrer el dissabte 27 d’agost en dues
funcions (a les 18 h i a les 21 h); i de l’altra, la sala gran del teatre acollirà ‘Per fi
sol’ amb l’exmembre d’El Tricicle Carles
Sans, el diumenge 28 d’agost, també
en doble funció (a les 18 h i a les 21 h).
La tercera proposta de Festa Major és el
concert–espectacle ‘Els colors de Duke
Ellington’ previst per dilluns, 29 d’agost
(18 h), amb l’actor còmic Marcel Tomàs i
el glamur i l’elegància de la Big Band del
Girona Jazz Project.
Les entrades per a la programació de
Festa Major, així com la resta de la programació d’estiu-tardor, es poden comprar al
portal www.kursaal.cat i a les taquilles del
teatre. Del 24 de juliol al 22 d’agost, les
taquilles estaran tancades per vacances
i reobriran la setmana de Festa Major, els
matins de dimarts a dissabte d’11 h a 13 h,
i les tardes, de 18 h a 20 h.

MÉS PROPOSTES
FESTA DEL TOMÀQUET DEL BAGES

Tastos gastronòmics, caminades,
‘showcooking’, Mercat del Tomàquet...
Tots els actes a festadeltomaquet.cat
DEL 18 AL 23 DE JULIOL
DIFERENTS ESPAIS
DE MANRESA

‘70 ANYS DE SENSACIONS’

Exposició amb motiu de la celebració
del 70è aniversari del Grup Sardanista
Dintre el Bosc de Manresa
DEL 18 AL 29 DE JULIOL
BIBLIOTECA DEL CASINO

‘NO HAVER-TE CONEGUT
SERIA TERRIBLE...’

Exposició de Lluís Cadafalch que recopila autors catalans contemporanis
DE L’1 AL 23 D’AGOST
BIBLIOTECA DEL CASINO

EXPOSICIÓ DE RELATS

Mostra de relats i il·lustracions del
concurs de Sant Jordi de Regió7
FINS AL 31 DE JULIOL A L’ESPAI JOVE
JOAN AMADES. DEL 15 AL 30 DE SETEMBRE A LA BIBLIOTECA DEL CASINO
Podeu consultar tota
la programació cultural
a manresacultura.cat
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En aquesta pàgina, L’Apuntador
dona a conèixer cada mes una associació de veïns i veïnes de Manresa, amb l’objectiu d’explicar els
serveis que ofereixen i de divulgar
les activitats que porten a terme.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
LA FONT DELS CAPELLANS
Després de dos anys sense festa major,
a causa de la pandèmia, els 2.500 veïns i
veïnes de la Font dels Capellans ja esperen amb candeletes el cap de setmana
del 22 al 24 de juliol, quan el barri tornarà
a bullir d’activitat amb les festes d’estiu.
És l’esdeveniment anual més esperat de
l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, una activa entitat amb 45 anys
d’història, que des del 2017 presideix
Said Ghoulabzouri Madkouri, que va
agafar el relleu de l’històric Josep Rueda
Cruz, que va dirigir l’entitat 40 anys.
Rueda, que va morir el desembre del
2019, poc abans de la pandèmia, serà
molt recordat aquesta festa major. Després d’un acte d’homenatge el primer
cap de setmana d’aquest juliol, el pròxim
divendres 22 de juliol el seu fill, Josep
Rueda Martínez, farà el pregó de la festa
major, a les 22.30 h, a la plaça de la Pau.
“El seu pare va ser una persona molt estimada al barri. Ens ha semblat molt bonic que el fill pogués fer el primer pregó
després de la pèrdua del president. Ens
podrà explicar com vivia des de dins
la família la feina que el seu pare va fer

BARRIS
Aquest mes parlem amb SAID
GHOULABZOURI MADKOURI,
president de l’Associació de Veïns i
Veïnes de la Font dels Capellans
les festes serà a les 16 h, a la plaça de la
Pau, que tornarà a ser el centre neuràlgic
del certamen. Durant la resta del divendres, hi haurà l’homenatge a la tercera
edat (que es farà a la residència), exhibició de balls, sopar a la fresca i balls tradicionals a càrrec de l’Esbart del Casal Cultural de Dansaires de Manresa. A la nit,
a les 23.30 h, després del pregó, concert
revival amb el grup ‘555 Projecte’ i concert per a joves amb la DJ Raquel.
Els actes del dissabte 23 començaran
amb la xocolatada popular (que canvia
de data), un taller de risoteràpia i la gran

L’entitat veïnal organitza cada dia tallers i cursos per a totes
les edats. El tercer cap de setmana de juliol, celebra la festa
d’estiu, que enguany retorna després de la pandèmia
tants anys al barri”, explica Ghoulabzouri.
El pregó donarà el tret de sortida institucional a unes festes d’estiu amb un
programa farcit d’actes, amb més d’una
vintena de propostes. “Hi havia moltes
ganes de tornar a celebrar les festes del
barri, després de tres anys!”, reconeix el
president veïnal. El chupinazo d’inici de
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tronada i jocs d’aigua. A la tarda, hi haurà
el concurs de dibuix infantil, jocs a la pista poliesportiva i el concert de Swing
Latino i Nora. A la nit, a les 23.30 h, la mateixa Swing Latino oferirà el ball de nit.
Diumenge al matí tindrà lloc una de
les novetats de la festa, la primera trobada de motos, amb esmorzar, concen-

tració, recorregut, vermut i balls country.
Al matí també hi haurà jocs a la pista.
A la tarda, hi haurà patinatge, entrega
dels premis de dibuix i cantada del grup
d’Havaneres Montjuïc. A les 21 h, l’actuació de l’ASC Cultural Casa de Andalucía
de Manresa farà la cloenda de les festes.
A més a més de la festa d’estiu, l’Associació de Veïns organitza nombroses activitats durant l’any, com la castanyada,
el patge i els Reis, el Carnestoltes, la diada de Sant Jordi i la festa de la primavera.

TALLERS PER A TOTHOM
L’entitat dona servei diari al veïnat. “El
local de l’Associació de Veïns està obert
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16
a 18 h, per donar servei a tots els veïns,
per a qualsevol necessitat que tinguin”,
explica Said Ghoulabzouri. A banda, l’associació gestiona els nombrosos tallers,
per a totes edats, que cada dia es fan al
Casal Cívic de la Font. Els veïns i veïnes
hi poden trobar de tot: balls en línia,
ioga, meditació, pilates, zumba, taitxí,
gimnàstica, alfabetització en català, taller de memòria, cant coral, teatre per a
adults... Una de les activitats amb més
seguiment és el Ludoavis, una ludoteca
per a gent gran, on fan manualitats, gimnàstica i cursos. “La vam impulsar després del confinament, per facilitar que la
gent gran sortís de casa i tornés a estar
activa”, explica Ghoulabzouri. Per últim,
l’Associació de Veïns disposa de locals
propis que acullen una aula de reforç, el
casal infantil, la ludoteca i el Punt Òmnia.

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
(OAC)

Com podeu treballar
a l’Ajuntament?

Plaça Major, 1 bx
93 878 23 01
010 (amb cost segons operadora)
oac@ajmanresa.cat
Horari d’estiu
(de l’1 de juliol al 15 de setembre):
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Horari de la resta de l’any
(del 16 de setembre al 30 de juny):
Dilluns, de 9 a 18 h
De dimarts a divendres, de 9 a 15 h
Consultes al WhatsApp
de l’Ajuntament
644 06 98 01
Guarda el número i escriu ‘hola’
Tràmits per seu electrònica
manresa.cat/seuelectronica

CONTACTA AMB L’AJUNTAMENT
Edifici Casa Consistorial
93 878 23 00
Àrea de Serveis a les Persones
93 875 24 84
Serveis Socials
Zona Centre - 93 872 45 98
Zona Llevant - 93 878 40 00
Zona Nord - 93 878 43 40
Zona Ponent - 93 872 24 77
serveissocials@ajmanresa.cat
Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
93 876 83 38 / 93 875 24 85
Oficina Municipal d’Habitatge
93 878 23 82
Unitat d’Acollida
93 878 24 84
Oficina d’Atenció a l’Activitat
Econòmica (OAE)
93 878 24 01
oae@ajmanresa.cat
Oficina d’Atenció Tributària (OAT)
93 878 24 43 / 93 878 24 14
oat@ajmanresa.cat
Serveis funeraris
93 878 23 87

INFORMACIÓ
DE SERVEI
També podeu
consultar la web
manresa.cat

Per conèixer tota l’oferta pública
podeu consultar les convocatòries a
manresa.cat/convocatories.
Properament es convocaran diverses borses
per contractar tècnic/a especialista en
recaptació tributària, arquitecte/a
tècnic, tècnic/a superior en dret i
diverses especialitats del conservatori
municipal de música de Manresa.
Més informació al telèfon 93 875 24 44 i a
l’adreça seleccio@ajmanresa.cat
A més, a ciomanresa.cat hi trobareu
eines, formació i ofertes de feina.

L’Ajuntament a les xarxes socials
@ajmanresa
AjuntamentManresa
@manresa.cat
AjuntamentdeManresa
t.me/AjuntamentdeManresa
Servei d’Informació i Atenció a
la Dona SIAD Montserrat Roig
93 875 23 10
676 616 554
siad@ajmanresa.cat

Aigües de Manresa
info@aiguesmanresa.cat
93 872 55 22 (informació)
900 55 55 22 (avaries 24 h)

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

Policia Local
092 - 93 875 29 99

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

Protecció Civil
93 872 91 00

Centre de Desenvolupament
Empresarial (CEDEM)
93 878 76 25
679 191 576
cedem@ajmanresa.cat
Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO)
93 877 64 90 / 676 686 914
cio@ajmanresa.cat
Centre Cultural El Casino
93 872 01 71
Biblioteca del Casino
93 875 36 36
b.manresa.c@diba.cat
Biblioteca Ateneu Les Bases
662 60 69 77
b.manresa.ab@diba.cat
Oficina de Turisme
93 878 40 90

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

EMERGÈNCIES
Policia Local
092
Urgències
112
Atenció a víctimes de violència masclista
ICDones/Mossos
900 900 120 (24 h gratuït)
671 778 540
SIE Manresa
93 628 98 91 (de dilluns a dijous de 9 a
19.30 h; divendres, 9 a 15 h)
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
REVISEM EL PLA
DE MOBILITAT

TU FAS COMERÇ,
TU FAS MANRESA

AMB MEDIACIÓ,
I QUELCOM MÉS

Estem en plena revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa.
Un llarg i complex procés de diagnosi,
reflexió i presa de decisions. Ara, s’està
acabant el procés de participació
ciutadana.
Volem i/o podem canviar les rutines
de la nostra mobilitat? Tu vols fer-ho?
Aquestes i altres preguntes són clau
per afrontar la transformació de la
ciutat. Els nous temps fan canviar molt
més ràpidament les coses, i la mobilitat
de la ciutat i la comarca no en són una
excepció. Si volem una Manresa més
acollidora, saludable i avançada hem de
repensar del tot l’ús que fem de l’espai
públic per moure’ns. Un espai públic
que, d’altra banda, és molt limitat.
La transformació de la ciutat amb la
mirada des de la mobilitat s’accelerarà.
Haurem d’afrontar canvis de xip en la
manera de moure’ns per poder assolir
un nou model més clar i entenedor,
que ens faci atractius i competitius.
Desplaçar-se a peu, en transport
públic, a dues rodes o a quatre rodes,
tenint en compte que, tot alhora, no
podrà ser. Caldrà triar, prioritzar, definir
la imatge de ciutat saludable i continuar la transformació.
Necessitem disposar d’un pla nou que,
conjuntament amb altres estratègies,
ens prepari per als canvis socials, econòmics i ambientals que ja tenim a sobre.
Ens en sortirem. Planificarem les
millores de la mobilitat respecte de
la comarca, enfortirem la cohesió
dins del terme municipal, reforçarem
el paper del nucli urbà de la ciutat i
farem dels barris uns espais on s’ha de
percebre que arriba de forma directa
la millora de la qualitat global dels
desplaçaments.

El maig teníem ganes de vida, de
colors, d’activitat. La ciutat s’omplia
de fires, de mercats, d’exposicions, de
festivals i de música. I la vida comercial
tornava a florir amb potència amb la
intenció de deixar enrere la pandèmia i els diferents escenaris que, amb
posterioritat, s’han anat esdevenint.
Sabent que, pel camí, hem incorporat
un grau de digitalització més gran,
nous hàbits de consum, diferents
sinergies laborals i compromisos mediambientals.
Sota el lema ‘Tu fas comerç, tu fas
Manresa’, i amb el suport de l’administració local, el conjunt del comerç es
va vestir de primavera i les diferents
entitats que el representen ho van
traslladar als carrers del seu àmbit
per tal que poguéssim gaudir d’unes
passejades vivencials, agradables i, fins
i tot, divertides. Recordem la música
a les places, els aparadors creuats que
jugaven amb el públic, les ornamentacions diverses... Calia provocar uns
bons retrobaments i tornar a generar
les confiances que facilitaran el desenvolupament del territori, tot generant
aquest sentiment d’identitat i pertinença. I, sobretot, generant el grau
de conscienciació necessari amb què
nosaltres definim l’evolució del nostre
entorn, quan oferim productes i també
quan els comprem i consumim.
Hem de sumar molts addictes al ‘Tu
fas comerç, tu fas Manresa’, perquè ens
interpel·la a tots. I hem de creure’ns
que, amb la suma de moltes voluntats,
definirem el paisatge urbà que volem
i que ens mereixem, alhora que transitem cap a una societat més sostenible, més rica en valors i generadora
d’oportunitats.

El passat Ple de l’Ajuntament s’aprovà
una moció per la convivència, de la
qual compartíem el fons i els objectius. La mediació social com a vector
principal per resoldre conflictes convivencials és un element de política
pública preventiva que té una gran
utilitat i cal defensar sempre la seva
potenciació amb els recursos possibles
que la facin viable.
L’únic ‘però’ s’escau que, en tot el
text proposat, no es feia cap esment
al paper de la nostra Policia Local,
on de manera constant i efectiva, a
peu de carrer, treballa per detectar
i neutralitzar qualsevol acte incívic,
tot aportant també així un valor en la
convivència ciutadana. Així, el 2021,
es van dur a terme 764 actuacions
vinculades al civisme, sobre un total
de 857 denúncies.
El que realment fou sorprenent és
que la proposta del Govern de l’Ajuntament demanava a la Diputació de
Barcelona millorar el finançament
del Programa de Mediació quan, des
d’aquesta institució, setmanes abans,
va recordar-li al nostre Ajuntament
que enguany havien rebut el màxim
finançament que pertocava a Manresa,
28.000 euros, i que, si calia més recursos, era abocant-hi de propis. De fet,
és el que passa en altres municipis de
les dimensions del nostre, com Mollet i
Rubí, on, per iniciativa pròpia, destinen
dos tècnics en mediació en lloc de
l’únic que hi ha a l’ajuntament manresà.
A més, es va originar una nova contradicció dins els socis del Govern de la
ciutat: es donava la circumstància que
l’acord instava a un altre Executiu (la
Diputació) del qual en forma part, com
a diputat de Govern, un regidor que
és a, la vegada, membre del mateix
executiu manresà.

David-Aaron López Martí
Esquerra Republicana de Catalunya

Núria Masgrau Fontanet
Junts per Manresa

Anjo Valentí Moll
Partit dels Socialistes de Catalunya
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MÉS VERD
PER VIURE MILLOR
És evident que cada cop són i seran
més freqüents les onades de calor,
arribant a temperatures màximes més
d’hora i durant més dies. I tot indica
que el canvi climàtic continuarà en
augment els propers anys, sota els
efectes de l’insostenible creixement
infinit del model capitalista. Però
afrontar aquestes situacions no pot
passar únicament per seguir recomanacions a nivell individual, sinó que
cal entomar-ho de forma col·lectiva i
aportar solucions que afavoreixin el bé
comú.
Els estudis ens diuen que comptar
amb més presència d’arbres i vegetació a les ciutats rebaixa la temperatura entre 1 i 3 graus. Així, a nivell
municipal cal plantejar actuacions que
ajudin a rebaixar la temperatura en
alguns espais, augmentant el nombre
d’arbres allà a on ja n’hi ha, i plantant-ne de nous a places o carrers que
no tenen cap ombra. Aquest hauria
de ser el compromís de qualsevol
Ajuntament que vulgui fer de l’espai
públic un espai per ser viscut, a on
puguem relacionar-nos i fer comunitat
de forma agradable.
És per això que des de Fem Manresa
vam instar el Govern de la ciutat a
estudiar l’impacte de la cobertura arbòria sobre la temperatura dels carrers
de la ciutat, per saber a quines places
i carrers és prioritari actuar-hi. Som
conscients que cal tenir en compte
diferents aspectes a l’hora d’incrementar el verd de la ciutat, com el tipus
d’arbrat i la necessitat d’aigua de cada
un, però també sabem que és urgent
actuar per viure millor. Esperem, tal
com se’ns va dir, poder comptar amb
el compromís del Govern per treballar-ho i desenvolupar-ho.

Roser Alegre Fontanet
Fem Manresa-Amunt

STOP A LES PUJADES
Cada dia, els ciutadans comuns, notem
més la càrrega fiscal que recau sobre
nosaltres, i en aquests moments en els
quals vivim en una etapa inflacionista,
aquesta pressió econòmica és més
gran.
D’una banda, els costos energètics
de casa nostra, el combustible per
als nostres vehicles i els elements
bàsics de la nostra vida, com el pa o
altres aliments, s’han vist obligats a
incrementar els preus a causa d’una
escassetat de les matèries primeres,
que han fet que hàgim de modificar
els nostres hàbits de consum per
poder arribar a final de mes, i no tots
ho aconsegueixen. Cada cop són més
les famílies que, treballant tots els seus
membres, els és tot un repte quadrar
els seus comptes.
D’altra banda, no ens podem oblidar
que acabem de passar una pandèmia
molt dura en tots els sentits i que
encara ha empitjorat aquesta situació.
Encara són molts els que continuen
patint els seus danys, o bé per haver
perdut la feina o reduït les vendes o
fins i tot per haver d’haver tancat el
negoci. Nosaltres, com a polítics, no
podem ser aliens a aquesta realitat i
hem d’alleugerir aquesta càrrega fiscal
de què parlava al principi. Aquesta
eina depèn de nosaltres i l’hem d’utilitzar. A nivell municipal, és a les nostres
mans i quan revisem les ordenances
fiscals de l’Ajuntament hem de comprometre’ns no només a no pujar-les,
sinó a baixar-les. Com a gestors, hem
de mantenir serveis sent més eficients
amb els recursos de tots els ciutadans
i no a força de penalitzar-los amb
increments.

Andrés Rojo Hernández
Ciudadanos

FUTURO DE JÓVENES
Y MAYORES
Estamos en un ciclo de vida convulso
y traumático para muchas personas,
sobre todo mayores y jóvenes, marcados por crisis económicas y pandemias.
Desde 2008 estamos arrastrando situaciones muy difíciles para la ciudadanía,
con familias que se han visto arrastradas por las crisis y que quedaron fuera
del sistema. Esta situación, a día de hoy,
no se ha recuperado: muchas personas
de más de 52 años se han quedado
fuera del mercado laboral (en esta
rueda de subsidios que no les ayudará
en el día de mañana, ya que, al llegar a
la jubilación, les contara como percibido y no les computará), así que tendrán
una cotización baja y por ende una
prestación por jubilación baja.
Nuestros jóvenes no lo tienen mejor.
Un país donde el paro juvenil es el más
alto de la Unión Europea no es un buen
síntoma. El abandono escolar es una de
las cuentas pendientes más importantes para todos, tenemos que analizar
cuál es el problema y reconducirlo.
Desde las administraciones, también
la municipal, pasando por la Generalitat
hasta la del Estado, y haciendo partícipe a la UE (que también se tiene que
emplear a fondo), debemos buscar los
recursos para que el futuro de nuestros
jóvenes tenga un camino. Aprovechemos los fondos Next Generation.
Tenemos que activar la búsqueda de
empresas y hacer atractivo el territorio para la implantación de empresas
tecnológicas, digitales, logísticas... Y
marcar como objetivo prosperar. Somos capital de comarca y eso implica
mirar hacia todo el territorio siendo
solidario. Marcar una estrategia para
que todos juntos podamos hacer que
el Bages prospere y sea un lugar donde plantar raíces, una tierra labrada y
trabajada para que de sus frutos.

Miguel Cerezo Ballesteros
Regidor no adscrit
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QUÈ T’OFERIM?

LA CONTRA

Cada mes, donem a conèixer un servei municipal

MANRESA JOVE
L’espai que assessora, orienta i dinamitza
els adolescents i joves de la ciutat

Manresa Jove és la marca municipal
que aglutina tots els serveis adreçats als
adolescents i joves de la ciutat, amb l’objectiu d’esdevenir el canal d’informació,
comunicació i participació sobre la vida
jove de Manresa. Inclou dos equipaments juvenils municipals: l’Espai Jove
Joan Amades, al carrer de Sant Blai, i el
casal La Kampana, a la plaça Icària.
L’Espai Joan Amades acull l’Oficina
Jove del Bages, que ofereix informació i
assessorament als joves en tot allò que
sigui del seu interès: treball, habitatge,
estades a l’estranger, salut emocional,
oci i lleure, educació... Qualsevol jove
que s’hi presenti demanant feina rebrà
orientació del personal del servei, que
els ajudarà a fer el currículum, els explicarà possibles estudis a realitzar... Si el
que volen és independitzar-se i buscar
un pis, l’Oficina Jove també els ofereix
suport, així com si necessiten informació
per anar a estudiar a l’estranger. L’oficina
també ofereix assesorament sobre salut
i sexualitat, que des de la pandèmia s’ha
reforçat amb temes de salut emocional.
En total, el 2021, el servei va atendre
9.759 consultes. Durant el curs escolar,
l’Oficina Jove es trasllada un cop per setmana a tots els instituts i universitats de

TREBALL: Estàs buscant feina? Tens a la
teva disposició una cartellera d’ofertes i
diferents recursos per buscar-ne. Si tens
entre 16 i 29 anys i no treballes ni
estudies, adreça’t a nosaltres! T’informarem
dels programes i avantatges.
SALUT: Vine a fer consultes relacionades amb
afectivitat, sexualitat, trastorns alimentaris,
addiccions a drogues i pantalles... A més,
oferim assessoria sobre qualsevol
aspecte de salut emocional. T’oferim
atenció professional..
EDUCACIÓ: Quin cicle formatiu vols
estudiar? Des de l’Oficina t’informem sobre
les diferents opcions que tens per formar-te.
HABITATGE: Vols compartir pis o habitació?
T’oferim una cartellera amb pisos i
habitacions de lloguer.
MOBILITAT: T’agradaria viatjar a baix cost?
Vine a informar-te sobre les diferents opcions
per fer un voluntariat a l’estranger o a l’estat.
OCI I LLEURE: Què puc fer aquest cap
de setmana? Consulta a l’Oficina Jove les
activitats de Manresa i comarca. Si ets una
entitat juvenil, t’assessorem dels tràmits.
ALTRES SERVEIS: A l’Oficina Jove,t’oferim
espais per fer reunions o activitats amb
el vostre grup. Disposem de: teatre, aula
d’informàtica, aula amb miralls i parquet,
pat... Et deixem material (portàtil, projector,
carpes) i wifi. També tenim un espai
d’exposició per a joves artistes.
LA KAMPANA: És un equipament d’acollida
i convivència basat en la participació i la
implicació de la població juvenil de Manresa,
adreçat a joves a partir dels 12 anys. Pots
trobar-hi sala d’estudis, sala d’assaig, espai
de videojocs, informació, cessió d’espais,
assessorament, wifi, tallers i activitats!

A dalt, joves fent vòlei-platja a la plaça Major,
una de les activitats d’Estiu Jove. A baix, participants en un taller de ceràmica a La Kampana.

Manresa, a través del Punt al Pati i Punt
al Campus, per informar de ben a prop
l’alumnat en qualsevol tema.
A banda, l’Espai Jove Joan Amades organitza al llarg de l’any nombroses activitats. Aquest estiu, per exemple, ha preparat un complet programa d’activitats
de l’Estiu Jove i del Casal Òrbita Jove.
L’altre equipament juvenil, el casal de
joves La Kampana, és un espai d’acollida basat en la participació juvenil. Tots
els joves de més de 12 anys de Manresa
hi poden trobar durant tot l’any tallers,
activitats, sala d’estudis, sala d’assaig, assessorament i molts altres serveis.

Carrer de Sant Blai, 14
Tel: 93 877 13 60 - 676 66 41 42
manresajove@ajmanresa.cat
Plaça Icària, s/n
Telf. 93 872 92 37 - 693 92 64 97
lakampana@ajmanresa.cat
www.manresajove.cat
També ens trobaràs a:

