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El Centre Històric de Manresa engloba una superfície de 472.019 m2 on actualment resideixen uns 7.371 habitants, que representen aproximadament
l’11% de la població global de la ciutat. Es tracta d’un teixit urbà d’una gran complexitat, dotat d’una alta càrrega emocional i simbòlica en termes socials,
històrics i culturals. És un espai de pur manresanisme, estimat i criticat a parts iguals. Un centre històric que aixopluga tres barris: un barri sencer (el barri
antic), la part antiga de Les Escodines i una part petita del barri de Vic-Remei. Però centrem-nos en els seus 7.317 habitants, que és una xifra similar als
habitants de Santpedor, són com un petit poble dins de la ciutat de Manresa: amb unes tres-centes botigues i un 15% de l’activitat comercial total de la
ciutat. També concentra un ampli espectre d’entitats i col·lectius de tota mena, més enllà de les que són de caràcter veïnal, per exemple Càritas, Creu
Roja, Els Carlins, Agrupació Cultural del Bages i moltíssimes més... La vitalitat del seu teixit associatiu és un dels punts forts d’aquesta àrea de la ciutat,
que s’ha consolidat com el paisatge “natural” d’activismes de tota classe. Per tant, si parlem de la revitalització del centre històric va
unit a comptar amb la complicitat i l’empenta de la seva gent.
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El Centre Històric de Manresa engloba una superfície de 472.019 m2 on actualment resideixen uns 7371 habitants, que representen aproximadament el 10,50% de la població
globalde la ciutat. Es tracta d’un teixit urbà d’una gran complexitat, dotat d’una alta
càrregaemocional i simbòlica en termes socials, històrics i culturals.
És un espai de pur manresanisme, estimat i criticat a parts iguals.
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Un centre històric que aixopluga tres barris: un barri sencer (el barri antic), la part antiga de Les Escodines i una part petita del barri de Vic-Remei. Però centrem-nos en els seus 7371 habitants, que és
una xifra similar als habitants de Santpedor, són com un petit poble dins de la ciutat de Manresa: amb
unes tres-centes botigues i un 15% de l’activitat comercial total de la ciutat.
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També concentra un ampli espectre d’entitats i col·lectius de tota mena, més enllà de les que són de
caràcter veïnal, per exemple Càritas, Creu Roja, Els Carlins, Agrupació Cultural del Bages i moltíssimes més... La vitalitat del seu teixit associatiu és un dels punts forts d’aquesta àrea de la ciutat, que
s’ha consolidat com el paisatge “natural” d’activismes de tota classe.
Per tant, si parlem de la revitalització del centre històric va unit a comptar amb la complicitat i l’empenta
de la seva gent.
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La diferència de la nostra regidoria envers la resta que conformen l’Ajuntament, és que en general representen àrees temàtiques; la nostra en canvi, representa una àrea física de la ciutat. Aquest fet fa que la transversalitat sigui inherent amb el nostre pla de treball.
El nostre pla de treball es basa en generar complicitats amb altres àrees de l’Ajuntament i de la societat per
tal d’avançar cap al nostre objectiu: revitalització del Centre Històric de la ciutat.
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S’ha detectat la necessitat d’empoderar al barri, enfortir la consciència i
imatge del centre històric de la
ciutat. Per això s’ha dut endavant el
disseny del logo, la millora de la
pàgina web per tal de facilitar la informació i imatge al ciutadà; així com
obrir XXSS del centre històric.

La cultura era un eix de treball del
comissionat del cente històric,
s’han seguit les inciciatives ja
començades (Murs plàstics, Visions
del centre històric,...) i se n’ha incorporat de noves (Hora feliç, arbredels dessitjos o espai obert d’exposició).

CH- OCUPACIÓ
Conjuntament amb el CIO, Centre
d’iniciatives per a l’ocupació del
Servei de Promoció de la Ciutat, es
treballa per millorar la ocupació dels
residents al CH. Els principals col·lectius diana del projecte amb qui es
centraria la intervenció són els que
es caracteritzen com a col·lectius en
risc d’exclusió social i amb possibilitats
d’inclusió
social.
Projecte
TREBALL ALS BARRIS

manresa
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REGIDORIA
DEL CENTRE HISTÒRIC

02
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Fem feines de coordinació i treball
conjunt amb l’àrea de territori,
tant opinant amb l’encaix de
noves propostes com traslladar les
opinions del barri a l’àrea. També
es vol obrir camí amb noves
iniciatives com aplicar la visió
de gènere al barri així com
treball de millores del patrimoni.
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És l’eix a on s’aglotinen els
projectes claus i pròpis de la
regidoria. són l’éssència de la
transformació i re-vitalització del
centre històric. El Pla integral del
Centre
Històric,
Escodines
emprèn, CH renova’t! , companyes comercials com l’Arbre dels
dessitjos, Hora feliç, ...

Treball continu amb les associacions de comerç del centre històric.
Treballar el foment de la consciència del centre històric com a gran
centre
comercial
urbà
amb
comerç de proximitat i valors.
També es treballa amb xarxa amb laXarxa de Barris Antics de Catalunya. Ajudes i vivers a l’emprenedoria

La diferència de la nostra regidoria envers la
resta que conformen l’Ajuntament, és que en
general representen àrees temàtiques; la
nostra en canvi, representa una àrea física
de la ciutat. Aquest fet fa que la transversalitat sigui inherent amb el nostre pla de treball. El nostre pla de treball es basa en generar complicitats amb altres àrees de l’Ajuntament i de la societat per tal d’avançar cap al
nostre objectiu: revitalització del Centre
Històric de la ciutat.

Coordinació i comunicació amb les
tres associacions de veins i foment
del treball conjunt. Instauració de la
plataforma veinal de participació i
suport mutuu LA CANAL fruit del
projecte europeu UrbACT i de seu
itinerant.
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Assessorament en la difussió i comprensió de les ajudes públiques,
llicències d’obres i altres tràmits
derivats de la rehabilitació de
l’habitatge. Coordinació amb la
OHM. Buscar fons de ﬁnançament
per a programes de rehabilitació
urbana. Foment actiu de la rehabilitació. PROJECTE VALLFONOLLOSA
6 - HABITATGES DOTACIONALS
PRIMERA
EMANCIPACIÓ
PER
JOVES

Coordinació amb la regidoria i la
OMT.
Coordinació
amb
el
projecte 2022. Col.laboració molt
activa amb les festes de Sant
Ignasi.

ACCIONS PER A LA REVITALITZACIÓ
CONTEXT
TRES BARRIS

El centre històric conté
tres barris, un de sencer
barri antic, i dos parcials,
escodines antiga i
part sud de vic-remei

COR DE LA CIUTAT

DIVERSES
AA. COMERÇ
set associacions de
comercians diferents
organitzades per carrers

El Centre Històric de Manresa
dona accés a un ventall d’opcions de tota mena. No tan sols
permet gaudir d’un ric patrimoni material i immaterial, sinó
també de manifestacions en
àmbits com la música i les arts
escèniques. Tot plegat fa que
viure’l sigui una experiència en
tots els sentits.

PARC EDIFICAT
ENVELLIT
D’un temps ençà, aquesta àrea ha
experimentat un evident procés de
degradació, atribuïble en part a la
seva pròpia antiguitat. El que fa que
el centre històric de la ciutat tingui
un valor únic, també implica el seu
major repte, la lluita contra el pas
dels anys.

COL.LECTIUS
AMB RISC
D’EXCLUSIÓ
L’anàlisi de la realitat socioeconòmica del nucli antic, ja evidenciava abans del context de crisi
una acumulació de problemàtiques
econòmiques, sovint associades a
problemàtiques
d’estructuració familiar i de desequilibris en la igualtat d’oportunitats.

POUM, PLA
DE BARRIS i
FORUM
Eines molt potents,
indispensables per la
transformació
del
centre
històric

NIU D’ENTITATS
I ASSOCIACIONS
El Centre Històric de Manresa
concentra un ampli espectre
d’entitats i col·lectius de tota
mena, més enllà de les que són
de caràcter veïnal. La vitalitat
del seu teixit associatiu és un
dels punts forts d’aquesta àrea
de la ciutat, que s’ha consolidat
com el paisatge “natural” d’activismes de tota classe.

MANRESA
2022
COMISSIONAT
CH
El camí ja recorregut
des del 2016. Adam
Major i Pere Gassó.

Una gran aposta de
ciutat a on el centre
històric és el punt
central a on
s’emplaça
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1. IDENTITAT
EL CENTRE HISTÒRIC – 3 BARRIS- UN ESPAI DE PUR
“MANRESANISME” – ESTIMAT I CRITICAT A PARTS
IGUALS
El Centre Històric de Manresa engloba una superfície
de 472.019 m2 on actualment resideixen uns 7.371
habitants,
que
representen
aproximadament
l’10.5% de la població global de la ciutat. Es tracta
d’un teixit urbà d’una gran complexitat, dotat d’una
alta càrre- ga emocional i simbòlica en termes
socials, històrics i culturals. Un centre històric que
aixopluga tres barris: un barri sencer, el Barri Antic,
la part antiga de Les Escodines i una part petita del
barri de Vic-Remei.

S’ha detectat la necessitat d’apoderar al barri i enfortir la
consciència i imatge del centre històric de la ciutat. La
Regidoria ha detectat que el Centre Històric té un problema de percepció negativa injustificada, per això s’ha
dut a terme el disseny del logotip, la millora de la pàgina
web per tal de facilitar la informació i imatge al ciutadà;
així com obrir XXSS del Centre Històric.
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CH-1. IDENTITAT
1.1.

NOVA IMATGE

S’ha creat un nou logotip pel concepte “centre històric” per
donar imatge a la consciència de pertinença. La imatge del
Centre Històric s’ha creat amb la combinació de les inicials CH
(Centre Històric) i M (Manresa) seguit amb la imatge del cor.
Enllaçant amb el concepte del cor que es fa servir dins de
l’Ajuntament de Manresa com a cor de Catalunya.
El Centre històric que és el cor dins del cor, s’ha fet servir
donant-li una imatge més jove i moderna, fomentant les
inicials. A nivell cromàtic, s’han establert els colors magenta,
gris, blanc i negre. A nivell comunicatiu, són els colors i logotips
que es fan servir en qualsevol acció o campanya que promogui
la Regidoria del Centre Històric.
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CH-1. IDENTITAT
El concepte centre històric fa que diversos teixits, identitats i
sensibilitats dins dels 3 barris que el conformen remin junts per
superar les dificultats en les quals es troben. Problemes conjunts,
solucions conjuntes.
La població que conforma l'àmbit de centre històric (prop de 7000
persones) fa que sigui suficient per englobar-lo en diferents projectes
supra-municipals.
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CH-1. IDENTITAT

22

CH-1. IDENTITAT
1.2. PÀGINA WEB
Enllaç: https://www.centrehistoricmanresa.cat/
La pàgina web del Centre Històric té la funció de ser una eina útil tant per al veïnat i els sectors econòmics del
Centre Històric, com per a la ciutadania de Manresa en general i els turistes que rep la ciutat, de tal manera que
cadascú hi pugui trobar aquella informació actualitzada que necessiti.
El disseny de la pàgina és accessible, senzill i intuïtiu, amb la possibilitat d’accedir als continguts còmodament des
de qualsevol dispositiu, siguin ordinadors, mòbils o tauletes. S'estructura en: esdeveniments, activitats lúdiques i
culturals i serveis públics que s’ofereixen a la ciutadania i al teixit empresarial. S'han creat les següents vuit seccions
específiques:
1. Agenda: inclou l'agenda cultural i d'oci que permet conèixer les activitats que es desenvolupen o que estan
relacionades amb el Centre Històric.
2. Comprar: informació dels mercats, comerços (localització i horaris) i esdeveniments per fomentar la vida
comercial del centre històric.
3. Menjar: hi trobem un mapa dels restaurants i esdeveniments gastronòmics.
4. Viure: zones verdes i ajuts econòmics relacionats amb el pagament del lloguer i rehabilitació de l'habitatge.
5. Emprendre: serveis i ajuts per obrir nous negocis.
6. Conèixer: continguts del patrimoni i turisme de la ciutat, fires i esdeveniments artístics i musicals.
7. Participa: àmbit social, iniciatives relacionades amb el comerç local i promoció del barri, i de caràcter veïnal,
com per exemple entitats i associacions culturals, assistencials i juvenils, entre altres.
8. Informació pràctica: transport públic, aparcament i l'allotjament.
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CH-1. IDENTITAT
1.

Pàgina principal.

24

CH-1. IDENTITAT
2. Menú
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CH-1. IDENTITAT
3. Exemple d’una pàgina del menú
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CH-1. IDENTITAT
4. Accés directe a les Xarxes Socials
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CH-1. IDENTITAT
5. Peu de la pàgina amb accessos directes a totes les entrades del web.
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CH-1. IDENTITAT
1.3.

XARXES SOCIALS

Les xarxes socials són un canal imprescindible per a la consolidació d'una identitat pròpia del Centre Històric de
Manresa. La seva funció principal és apropar el ciutadà a totes les informacions relacionades amb el Centre Històric
a qualsevol dels nivells, ja que són un canal de comunicació ràpid i senzill perquè l'usuari pugui mantenir-se
informat del qual passa al barri. L'estil de la comunicació és neutral amb la intenció de ser proper al ciutadà i alhora
rigorós amb el qual es comunica. Les principals Xarxes que en fa ús la regidoria són l'Instagram i el Twitter. S'està
plantejant d'obrir canal de Tik-tok per connectar amb el ciutadà més jove.
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CH-1. IDENTITAT
INSTAGRAM @ch_manresa
El pla de comunicació d’Instagram de la Regidoria preveu publicacions de forma recurrent, almenys 4 cops a la
setmana al feed i cada dia als stories. Combina una línia purament informativa (de qüestions relacionades amb
ajuts o informacions importants de l’Ajuntament) amb una línia més amable, que interpel·la al ciutadà en temes
relacionats amb campanyes, jocs i història del Centre Històric. Estèticament, segueix clarament l’estil cromàtic i
tipogràfic del logotip identificatiu.
Exemple de tipologia de publicacions:
- Dijous de l’enigma: Una publicació que descobreix racons amagats (i sovint desconeguts pels manresans) del
Centre Històric. Els dijous es publica l’enigma i a la setmana següent es dóna la resposta.
- Agenda: Com ja hem indicat anteriorment, les xarxes seran un fluix d’informació juntament amb la web per
tal d’anunciar a l’usuari l’actualitat que es respira al Centre Històric.
- Punts turístics: Apropar al ciutadà aquells racons turístics que desconeix, rutes, etc.
- Comerç: Les xarxes seran un canal de suport als comerciants del Centre Històric. Nous comerços que obren,
comerços emblemàtics, paradistes del mercat Puigmercadal, mercats setmanals... Que l’usuari conegui de
primera mà la xarxa de comerç que té al seu abast.

30

CH-1. IDENTITAT
Les històries d’Instagram són darrerament el contingut que l’usuari consumeix més. És una informació fugaç que
tan sols dura 24h. No obstant això, la xarxa ens ofereix la possibilitat de guardar les que vulguem de forma
destacada al nostre perfil. Aquest recurs ens ha de servir perquè l’usuari trobi fàcilment les píndoles d’informació
que necessita, per tant els destacats han d’estar actualitzats i revisats constantment. De la mateixa manera, es
continua amb la sincronia d’imatge corporativa.

Engadgement:
Instagram ‘premia’ les publicacions que tenen interacció amb l’usuari, dóna més visibilitat a aquest contingut i per
tant ens genera una oportunitat orgànica d’arribar a nous usuaris. Per tant, els comentaris que es generin a les
publicacions han de tenir resposta. A més, actualment la xarxa valora molt positivament que l’usuari es ‘guardi’
una publicació per tant, la crida a l’acció ha d’anar enfocada amb aquest objectiu.
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CH-1. IDENTITAT
Creixement del perfil:
Si fem recompte global del creixement que ha patit el perfil d’Instagram de gener de 2020 a febrer de 2021 ha
augmentat un 520%. Els seguidors el gener de 2020 eren de 193 seguidors i a dia 25 de febrer el perfil ja es
troba a 1.198 seguidors. Queda demostrat que és un canal de comunicació d’interès per al ciutadà.
S’ha de tenir en compte que aquesta taxa d’augment ha arribat d’una forma orgànica, sense inversió publicitària a
les pròpies xarxes. Un percentatge òptim de creixement orgànic és un 2% mensual, i en cas del perfil de Centre
Històric ha crescut una mitjana mensual de més del 40%.
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CH-1. IDENTITAT
Twitter. @manresa_ch
La xarxa social de Twitter té una funció diferent de la d’Instagram, ja que aquesta tendeix a ser molt més informativa en el
seu sentit més pur. El pla de comunicació d’aquesta eina es basa en repostejar tot el que tingui a veure amb el Centre
Històric i sigui d’interès per a altres usuaris, sobretot en termes de promoure les activitats que es duen a terme a l’àmbit
territorial dels 3 barris. Alhora, pretén ser un canal directe d’informació a la ciutadania, per tal de fer de pivot amb la resta del
consistori.
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02 - COMERÇ
EL CENTRE HISTÒRIC UN 15% DE L’ACTIVITAT COMERCIAL DE LA CIUTAT
El centre històric de Manresa concentra unes tres-centes botigues, xifra que equival al 15% del total de l’activitat
comercial de Manresa.
Treball en comú amb les diverses associacions de comerç del centre històric. Treballar el foment de la consciència del centre històric com a gran centre comercial urbà amb comerç de proximitat i valors. També es treballa amb xarxa amb la Xarxa de Barris Antics de Catalunya que la composen més de 30 municipis.
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CH-2. COMERÇ
2.1. TREBALL EN XARXA AMB LES DIVERSES ASSOCIACIONS DE
COMERCIANTS.
L’aspiració del comerç del Centre Històric és ser el gran centre comercial urbà de la ciutat amb comerç amb valors
de proximitat. En aquesta línia la Regidoria del Centre Històric està en latent contacte amb les 8 associacions
comercials de la zona. D’aquesta relació en surten campanyes comercials, ajudes municipals i es canalitzen
directament necessitats entre el comerç del Centre Històric i la seva Regidoria. Aquesta tasca és amb coordinació
amb la Regidoria de Comerç.

Les Associacions de comerciants són:
-

Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa;

-

Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants;

-

Associació de Comerciants del Carrer d’Urgell,

-

Associació de Comerciants Born-La Plana;

-

Associació de Comerciants del Carrer Nou;

-

Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal;

-

Associació d’Amics i Comerciants Gispert i Rodalies;

-

Associació de l’Antic.
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2.2 Campanyes de comerç pròpies del Centre Històric.
El treball en xarxa de la Regidoria amb les diverses
associacions de comerciants del centre Històric són diverses
campanyes al llarg de l’any.

2.2.1. L’Hora Feliç
És un programa fruit de la necessitat de promoure
estímuls i generar un estat d’ànim en clau positiva, en el
context de crisi sanitària causada per la COVID19. En la
primera edició es va programar diferents concerts de petit
format en cinc places del Centre Històric, retransmesos en
directe per les xarxes de la Regidoria i per la megafonia
dels carrers comercials del Centre Històric.
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El contingut va ser un magazine de tarda
on s’hi mesclava una primera part
d’entrevistes a persones actives del Centre
Històric (comerciants, activistes, artistes,
historiadors) i una segona part de concert
en directe. Tot plegat sense descuidar les
mesures d’higiene i seguretat vigents.
Els objectius de l’Hora Feliç són:
● Redescobrir i conèixer el Centre
Històric i mostrar vitalitat als carrers
amb concerts a les places
● Incentivar
el
comerç
i
la
restauració
● Donar suport a artistes locals que
s'han vist afectats per la crisi de la
Covid-19

(Inclosa també a l’apartat 3 i 4)

Aquest any, l’Hora Feliç es va fer en un sol
dia, al mercat Puigmercadal, amb
magazine de matí i concert a la tarda.
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2.2.2. Arbre dels desitjos.
La instal·lació d’una olivera a la Plana
de l’Om on s’hi poden penjar desitjos
per
al
2021
amb
butlletes
proporcionades pels comerços del
Centre Històric, va ser una campanya
comercial i nadalenca promoguda per
la Regidoria del Centre Històric amb la
finalitat de completar la campanya
nadalenca general dels comerços i
associacions de comerciants i del
mateix
Ajuntament,
amb
la
il·luminació dels carrers amb motius
nadalencs.
En el final d’aquesta campanya s’ha
plantat l’arbre a la Placeta de la Mel,
acompanyat
d’una
intervenció
artística, per reforçar una bona imatge
de l’espai públic de la zona comercial
del Carrer Urgell i la Plaça Anselm
Clavé. Els objectius de la campanya
són (1) dinamitzar el nucli històric i els
seus comerços; (2) i proporcionar als
ciutadans un element que permeti
viure les festes amb il·lusió, malgrat
totes
les
circumstàncies
que
s’arrosseguen de la pandèmia.
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(Inclosa també a l’apartat 3 i 4)

2.2.3. Decoració dels carrers.
La Regidoria del Centre Històric, la Regidoria d’Indústria,
Comerç i Activitats i totes les entitats de comerciants del
Centre Històric fomenten la promoció de la millora estètica,
higiènica i d’il·luminació dels carrers, ja sigui amb
facilitacions o amb aportacions. En aquest cas, es tracta de
fer de tots els carrers del Centre Històric un espai agradable
per a passar-hi. S’han dut a terme moltes campanyes al
respecte, com murs plàstics, la il·luminació amb
garlandes dels carrers Born, Vilanova, Nou, Sant Miquel,
etc. Ja sigui puntualment (per campanyes concretes) o de
caràcter perenne. El centre de totes aquestes accions és
involucrar el màxim d’agents possibles entre regidories,
associacions i la ciutadania.

(Inclosa també a l’apartat 4)
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2.3. Emprenedoria
Promoció activa i assessorament per a l’obertura o reconversió de noves activitats econòmiques. La
transformació del Centre Històric de Manresa es nodreix d’iniciatives en àmbits com l’emprenedoria, que fan que,
cada vegada més, es converteixi en un clúster d’oportunitats, a través de pràctiques com el coworking i el
cooperativisme. L’Ajuntament ofereix diferents serveis per ajudar les emprenedores i els emprenedors que apostin
pel Centre Històric. Per ara, hi ha 3 línies d’actuació en aquest àmbit:
hi ha dues línies d’ajuts per emprenedors i la possibilitat de bonificació de taxes:
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2.3.1. Ajudes econòmiques per a l’obertura de noves activitats econòmiques.
La
Regidoria
d’Ocupació,
Empresa
i
Coneixement amb col·laboració amb Centre
Històric promouen la concessió d'ajuts
destinats a fomentar l’obertura d’activitats
econòmiques al Centre Històric. La finalitat del
programa d’ajuts és la dinamització comercial i
econòmica dels barris que conformen aquest
sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines,
Vic-Remei), incentivant les obres d’adequació i
l’arrendament de locals desocupats, per tal
d’allotjar-hi noves activitats econòmiques.
També es dona suport al relleu empresarial de
negocis ja existents quan, per causa de jubilació
del/de la titular o altres anàlogues, es pugui
evitar el seu tancament.
(Inclosa també a l’apartat 4)
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2.3.2. Artífex. Viver municipal d’emprenedoria femenina.
Una iniciativa de la Regidoria d’Indústria, Comerç i Activitats i la de
Centre Històric ha promogut l’Artífex: un viver destinat a
l’emprenedoria artesana i comercial amb la voluntat de facilitar la
posada en marxa de nova activitat comercial. Ara mateix l’espai acull
quatre marques locals: el Taller de la Tieta (articles de moda i
complements fets a mà), Lulets (joguines de cartró ecològic), D’spart
(espardenyes artesanals) i Macropus (abrics de porteig, de lactància i
embaràs). El viver és un dels serveis que ofereix el Centre de
Desenvolupament Empresarial de Manresa (CEDEM), el qual disposa
de tres espais comercials d’arrendament per a activitats
d’emprenedoria comercial i artesanal. Els arrendaments tenen una
durada inicial de tres anys, que es poden prorrogar anualment fins a
un màxim de dos anys més. Els preus de l’arrendament inclouen
subministrament de llum i aigua, servei de telefonia fixa i wifi, sistema
antiincendis amb manteniment d’extintors, assegurança en concepte
de continent i reparacions estructurals de l’edifici.

(Inclosa també a l’apartat 4)
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2.3.3. Reactivació del Mercat Puigmercadal i el seu entorn.
De resultes de la reforma impulsada recentment per
l'Ajuntament, el Puigmercadal ha esdevingut un espai
polivalent, obert a activitats de caràcter gastronòmic, cultural
i festiu, i amb capacitat per esdevenir un motor per a la
dinamització social i econòmica del Centre Històric. És per
això que el Mercat Puigmercadal és més que un mercat i
calen actuacions que vagin més enllà del que és purament
comercial, que també, que impulsin socialment i cultural el
Mercat i el seu entorn. Actualment s'han dut a terme 3
accions: joc infantil a la Plaça del Mercat; l'espai expositiu; i la
licitació del bar de l'entrada del Mercat.
Joc Infantil. És un espai, situat al
centre de la Plaça del Mercat
dirigit als infants amb una
xarranca i altres figures de joc
que han estat dibuixats i pintats
a terra per l'artista Susanna
Ayala.
(Inclosa també a l’apartat 4 i 5)
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Espai Expositiu. Es tracta d’una zona
expositiva, que s’ha ubicat a la part de
degustació amb la voluntat d’oferir més
incentius, en aquest cas culturals, tant a la
clientela del mercat com a la ciutadania de
Manresa. El projecte permetrà acollir
diferents exposicions relacionades amb la
projecció i difusió d’aquest nucli tant
característic de la ciutat des d’un punt de
vista social, històric i cultural.
(Inclosa també a l’apartat 4 i 5)
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Bar de l’entrada del Mercat Puigmercadal. Es tracta de la generació d’una licitació per a l’explotació de l’espai que
hi ha a l’entrada del Mercat d’un bar amb terrassa a la Plaça del Mercat. És la tercera pota de la polivalència que se li
pretén al Mercat i al seu entorn.

(Inclosa també a l’apartat 4 i 5)
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2.3.4. Escodines empren!

El barri de les Escodines està en un
envelliment de la població. Aquest fet
comercial històric del barri com ho ha
Sant Bartomeu, actualment es trobi
evident.

procés de deshabitatge i
ha conduit a que un eix
estat el carrer Escodines i
en un declivi comercial

La situació és preocupant i és un repte revertir-ho.
Des de la Regidoria del Centre Històric i amb la intenció de continuar
amb l’objectiu d’activar l’activitat econòmica en els locals buits
d’aquesta part de la ciutat proposa el programa ESCODINES
EMPRÈN! Es proposa la rehabilitació d’1 local comercial que estigui en
desús i situat en el carrer Escodines o Sant Bartomeu. La rehabilitació
és per part de la Regidoria del Centre Històric a través de la brigada de
polimanteniment (Programa de treball als barris amb col·laboració del
SOC) i es lloga al propietari del local, mitjançant conveni, la
obligatorietat de llogar aquest local a 1 euro el metre quadrat els
primers 2 anys i a 1,5 euros/m2 els 2 anys següents prorrogable a 2 anys
més. El local un cop rehabilitat es buscarà des de la Regidoria amb
col·laboració amb el CEDEM una/un jove que tiri endavant l’activitat.

46

CH-2. COMERÇ
Els objectius principals són:
- Donar espais per a joves emprenedors de la ciutat i així
fomentar l’autoocupació;
- Millorar l’estètica del carrer Escodines/ Sant Bartomeu amb
la proposta, ja que any a any es pot anar fent nous locals;
- Generar un nou eix com a Viver d’activitats econòmiques i
dinamitzar el carrer
- Millorar la seguretat del barri. Com més locals estiguin plens
d’activitat més segur es converteixen els carrers ja que
augmenten les hores de l’activitat.
Aquest any s’ha rehabilitat la perruqueria situada a Escodines
número 20 i actualment s’està plantejant el concurs per a
l’adjudicació de l’activitat. S’està treballant en el segon local
“Escodines emprèn!” situat a Sant Ignasi 9 amb la idea de
adjudicar l’activitat amb un bar o fleca per poder aprofitar
l’espai de terrassa que proporciona la Plaça de Sant Ignasi.
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2.4. Treball en xarxa. Xarxa de barris antics de Catalunya i campanya “compra
i guanya!”
Xarxa de Barris Antics de Catalunya. L'Ajuntament de
Manresa forma part de l'acció conjunta amb 31
ajuntaments de tot Catalunya duent a terme, un any
més, la campanya "Compra i Guanya" dins de la Xarxa de
Barris Antics de Catalunya. Té per objectiu donar suport
al petit comerç, abastament estès per tot el territori
català com a model econòmic tradicional i familiar, i
ensenyar i explicar la riquesa cultural i patrimonial de
cadascun dels 31 municipis organitzadors. I això ho
aconseguim aglutinant diferents sectors com el
comerç, la cultura i el turisme en un sol pol d’atracció.
Manresa dins de la xarxa ha liderat la nova relació amb la
Diputació de Barcelona. La DIBA ha proporcionat a la
xarxa un estudi/auditoria per la millora i projecció de la
Xarxa a més de promoure’n la expansió amb personal,
digitalització de la campanya i comunicació.
Per més info: https://xarxabarris.cat/la-xarxa/
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03 - CULTURA
EIX DINAMITZADOR DE LA VIDA DEL BARRI
La funció de la Regidoria del Centre Històric respecte la Cultura és la de fomentar i cuidar iniciatives ja iniciades
i donar suport i incentivar-ne de noves que passin en l’àmbit territorial del Centre Històric i que hi puguin tenir
un impacte positiu a nivell social, comunitari, comercial i cultural.
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3.1. FOMENT D’INICIATIVES JA INICIADES PEL COMISSIONAT.
3.1.1 Visions del Centre Històric.
És un projecte iniciat per l’antic Comissionat
que es manté i promou des de la Regidora.
Es tracta d’una línia d’exposicions
plàstiques, gràfiques i fotogràfiques que
temàticament plasmin diferents visions del
Centre Històric, tant en contingut com en
forma, i que s’exposarà en el nou espai
expositiu del Mercat Puigmercadal.
Aquesta última edició hi ha participat els
artistes: Eva Bozzo, Genís Saez i Joan
Orriols.
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3.1.2. Murs Plàstics.
Neix el 2013 d’una iniciativa cultural
que s’emmarcava dins el programa
municipal Vida el Centre Històric i
amb l’objectiu d’embellir la imatge
dels carrers del Centre Històric de la
ciutat
per
mitjà
d’intervencions
artístiques als seus murs amb unes
bases que establien les normes per
poder participar-hi tant a títol
individual com col·lectiu. S’han dut a
terme diverses edicions i la Regidoria
ha de fomentar-ne la promoció i
manteniment de futures edicions.
Algunes de les actuacions de murs
plàstics es fan amb el Pla de Treball als
barris amb la col·laboració del CIO i de
la Regidoria d’Ocupació, Empresa i
Coneixement. D’altres són d’iniciativa
pròpia de la regidoria i amb
coordinació amb la Regidoria de
Cultura i Festes.
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3.1.4. Suport i coordinació amb el FABA.
El Festival Artístic del Barri Antic de
Manresa (FABA) és el festival nascut el
2017 amb la missió de convertir el Centre
Històric i en especial la fàbrica de
l’Anònima en el nucli creatiu de la regió a
través dels mateixos agents de la zona, en
especial els del centre de la ciutat i és
organitzada per diversos agents culturals
del Centre Històric amb caràcter
professional i sense ànim de lucre que
reclamen convertir l’Anònima en una
fàbrica de creació per a la cultura
transformadora. La Regidoria hi dóna
suport i facilita la coordinació entre
l’Ajuntament i l’entitat.
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3.2. NOVES INICIATIVES:
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3.2.1 L’Hora Feliç.
És un programa fruit de la necessitat de promoure estímuls i generar un estat d’ànim en clau positiva, en el context de crisi
sanitària causada per la COVID19. En la primera edició es va programar diferents concerts de petit format en cinc places del
Centre Històric, retransmesos en directe per les xarxes de la Regidoria i per la megafonia dels carrers comercials del Centre
Històric. (Inclosa també a l’apartat 2 I 5)

3.2.2 Terres plàstics.
Amb l’objectiu d’embellir la imatge dels carrers del Centre Històric de la ciutat, la Regidoria del Centre Històric vol promoure
activament intervencions artístiques als seus terres de places i carrers, donant prioritat a artistes locals en espais escollits
estratègicament des d’un punt de vista social i urbanístic. S’ha executat l’actuació de la plaça del mercat de Puigmercadal i
actualment s’està treballant per fer-ne una de nova a la plaça Europa. (Inclosa també a l’apartat 5)

3.2.3. Arbre dels desitjos.
La instal·lació d’una olivera a la Plana de l’Om on s’hi poden penjar desitjos per al 2021 amb butlletes proporcionades pels
comerços del Centre Històric, va ser una campanya comercial i nadalenca promoguda per la Regidoria del Centre Històric amb
la finalitat de completar la campanya nadalenca general dels comerços i associacions de comerciants i del mateix Ajuntament,
amb la il·luminació dels carrers amb motius nadalencs. En el final d’aquesta campanya s’ha plantat l’arbre a la Placeta de la
Mel, acompanyat d’una intervenció artística, per reforçar una bona imatge de l’espai públic de la zona comercial del Carrer
Urgell i la Plaça Anselm Clavé. Els objectius de la campanya són (1) dinamitzar el nucli històric i els seus comerços; (2) i
proporcionar als ciutadans un element que permeti viure les festes amb il·lusió, malgrat totes les circumstàncies que
s’arrosseguen de la pandèmia (Inclosa també a l’apartat 2 i 4)
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04 - ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT I CIUTAT VERDA
La funció de la Regidoria en termes d’urbanisme, territori i espai públic dins de l’àmbit de Centre Històric és coordinar-se proactivament amb les diferents àrees de Territori, treballant-hi de manera conjunta: oferint un punt de
vista genuí de les particularitats que té el Centre Històric, ja sigui des d’una perspectiva urbanística i arquitectònica o sigui des d’una perspectiva social, comunitària i comercial per a optimitzar un plantejament urbanístic
proper a la ciutadania i adaptat a les sensibilitats de la comunitat
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MOBILITAT I CIUTAT VERDA

4.1 Plantejament. Coordinació amb l’àrea d’urbanisme, mobilitat i espai públic.
La funció de la Regidoria en termes d’urbanisme, territori i espai públic
dins de l’àmbit de Centre Històric és coordinar-se proactivament amb
l’Àrea de Territori, treballant-hi de manera conjunta: oferint un punt de
vista genuí de les particularitats que té el Centre Històric, ja sigui des
d’una perspectiva urbanística i arquitectònica o sigui des d’una
perspectiva social, comunitària i comercial per a optimitzar un
plantejament urbanístic proper a la ciutadania i adaptat a les
sensibilitats de la comunitat.
Una altra funció de la Regidoria és transmetre les inquietuds de les
altres àrees de treball (comerç, participació, cultura...) i traslladar-les
a les àrees que hi poden realitzar les accions de millora.
Per altra banda s’assessora i ajuda en el tràmit de sol·licitud de
llicències així com bonifacis i ajudes.
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4.2. Plantejament. Urbanisme amb perspectiva de gènere al Centre Històric.
La Regidoria del Centre Històric, juntament amb la Regidoria de Feminismes i LGTBI, la Regidoria d’Urbanisme i el
col·lectiu Punt 6 han de promoure propostes urbanístiques amb perspectiva de gènere, de ciutat cuidadora a través
d’un mappeig de gènere i polítiques urbanístiques amb criteris de transversalitat de gènere en què es transfereix en
forma de percepció de seguretat, d’accessibilitat i d’un bon enllumenat.
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4.3. PIRCH. Pla Integral per la Revitalització del Centre Històric.
Actualment, s'està començant el treball del Pla Integral de
Revitalització del Centre Històric de Manresa (PIRCH), promogut per
la mateixa Regidoria, coordinat amb totes les àrees de l'Ajuntament de
Manresa. Per tal de poder fer un resum de totes les anàlisis i projectes
duts a terme a l'àmbit de centre històric s'ha demanat la participació
externa de l'empresa d'arquitectura, planificació urbanística i
enginyeria especialitzada en anàlisi de dades 300.000 km/s, amb
l'objectiu de generar una base de dades àmplia i creuada com a punt
de partida per a l'elaboració del mateix PIRCH.
El PIRCH és un treball transversal que a Regidoria Coordina amb
totes les àrees i regidories de l'Ajuntament. Així com es preveu una
fase de participació per a generar el consens necessari per a treure
el llistat d'actuacions a promoure per la revitalització del centre
històric.
El PIRCH s'està redactant amb la mirada posada als fons Europeus de
Next Generation EU: Fons europeus per a la transformació digital i
ecològica per tal de tenir un bon finançament per les estratègies
acordades.
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4.4. Reactivació de propietats municipals.
Dins de l'àmbit territorial del Centre Històric hi ha diverses propietats
municipals d'immoble que estan en desús i amb risc de deteriorar-se
estructuralment. La missió de la Regidoria ha de ser detectar, estudiar i dotar
d'ús cada propietat municipal.
De resultes de la reforma impulsada recentment per l'Ajuntament, el mercat
de Puigmercadal ha esdevingut un espai polivalent, obert a activitats de
caràcter gastronòmic, cultural i festiu, i amb capacitat per esdevenir un
motor per a la dinamització social i econòmica del Centre Històric. És per això
que el Mercat Puigmercadal és més que un mercat i calen actuacions que
vagin més enllà del que és purament comercial, que també, que impulsin
socialment i cultural el Mercat i el seu entorn. Actualment s'han dut a terme
3 accions: joc infantil a la Plaça del Mercat; l'espai expositiu; i la licitació del
bar de l'entrada del Mercat.
L'Antiga fàbrica de l'Anònima: actualment i conjuntament amb altres àrees
de l'ajuntament s'està treballant amb el nou pla d'usos de l'edifici.
Se segueix treballant amb altres immobles municipals en desús i situats
en el centre històric per tal de trobar la sinergia publicoprivada per
reactivar-los. Dins de l'àmbit territorial del Centre Històric hi ha diverses
propietats municipals d'immoble que estan en desús i amb risc de
deteriorar-se estructuralment. La missió de la Regidoria ha de ser detectar,
estudiar i dotar d'ús cada propietat municipal. En aquest sentit, actualment es tenen detectats 4 immobles.
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4.5. Reactivació de propietats privades. Rehabilitació de la façana principal del
Cor de Sant Josep.
Des de la Regidoria del Centre Històric es va promoure una iniciativa amb
diferents agents per la restauració de la façana del Cor de Sant Josep, edifici
construït entre 1845 i 1849 i inclòs com a Bé de protecció urbanística des del Pla
de Protecció del Patrimoni de Manresa. Aquesta iniciativa va englobar
l'Administració (la mateixa Regidoria del Centre Històric i el CIO (Centre
d'Iniciatives per l'Ocupació i la Regidoria d'Ocupació, Empresa i Coneixement) i
amb la Regidoria de Cultura i Festes amb complicitat i col·laboració amb els
propietaris de l'immoble (Grup Sardanista dintre el bosc Manresa).
Així es va poder restaurar una de les façanes de l'edifici recuperant els diferents
moments decoratius com el període Tardobarroc i el Noucentista. A canvi de
l'aportació municipal l'espai és cedit puntualment per a usos d'interès
municipal (vestidor dels artistes de la fira de l'aixada, la terrassa exterior per a
esdeveniments culturals, etc...) (Inclosa també a l'apartat 6)
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4.6. Espai públic
Millora de l’enllumenat en qualitat de llum i eficiència energètica dels carrers del Centre Històric. Actualment, a
curt termini hi ha previst al Carrer Alfons XII per a fer-ne la millora de l’enllumenat en qualitat de llum i eficiència
energètica. Des de la Regidoria Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent i amb col·laboració de la de Centre
Històric s’està treballant a l’entorn lluminós del carrer Alfons XII. Una de les mesures principals és dotar de llums LED
a tots els fanals, fent-los així més eficients energèticament.
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MOBILITAT I CIUTAT VERDA

Espai públic. Terres plàstics.
Amb l'objectiu d'embellir la imatge dels carrers del Centre Històric de la ciutat, la Regidoria del Centre Històric vol
promoure activament intervencions artístiques als seus terres de places i carrers, donant prioritat a artistes locals en
espais escollits estratègicament des d'un punt de vista social i urbanístic.
De resultes de la reforma impulsada recentment per l'Ajuntament, el Puigmercadal ha esdevingut un espai
polivalent, obert a activitats de caràcter gastronòmic, cultural i festiu, i amb capacitat per esdevenir un motor per a
la dinamització social i econòmica del Centre Històric. És per això que el Mercat Puigmercadal és més que un
mercat i calen actuacions que vagin més enllà del que és purament comercial, que també, que impulsin socialment
i cultural el Mercat i el seu entorn.
Joc Infantil. És un espai, situat al centre de la Plaça del Mercat dirigit als infants amb una xarranca i altres figures de
joc que han estat dibuixats i pintats a terra per l'artista Susanna Ayala. La mateixa iniciativa es va portar a terme a
Plaça Europa, amb un recorregut en forma de laberint perquè els nens juguessin, pintat per l'artista Montse
Forradelles.
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Espai públic. L’arbre dels desitjos replantat a la
Placeta de la Mel.
Les festes de Nadal de 2020 es va instal·lar una olivera a la Plana de
l’Om on s’hi poden penjar desitjos per al 2021 amb butlletes
proporcionades pels comerços del Centre Històric.
Va ser una campanya comercial i nadalenca promoguda per la
Regidoria del Centre Històric amb la finalitat de completar la
campanya nadalenca general dels comerços i associacions de
comerciants i del mateix Ajuntament, amb la il·luminació dels carrers
amb motius nadalencs.
Una de les claus naturals d'aquesta acció va ser que, quan el final
d’aquesta campanya va arribar, es va planta l’olivera a la Placeta de
la Mel, acompanyat d’una intervenció artística de Montse
Forradelles, artista plàstica i veïna de la zona, per reforçar una
bona imatge de l’espai públic de la zona comercial del Carrer
Urgell i la Plaça Anselm Clavé. També es va fer un reforç del mural
de la placeta, fet per Susanna Ayala. Els objectius de la campanya
van ser (1) dinamitzar el nucli històric i els seus comerços; (2) i
proporcionar als ciutadans un element que permeti viure les festes
amb il·lusió, malgrat totes les circumstàncies que s’arrosseguen de la
pandèmia.

63

manresa

05- HABITATGE
LA REHBAILITACIÓ PER LA REVITALITZACIÓ
La naturalesa transversal de la Regidoria del Centre Històric fa que la coordinació i la comunicació amb diferents oficines i àrees hagi de ser directe i constant. En aquest sentit, l’estat arquitectònic i urbanístic del Centre
Històric, així com la necessitat de regenerar el parc d’habitatge, fa necessària la línia de treball transversal propi
de la Regidoria del Centre Històric.
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5.1 Atenció al veïnatge
Des de la regidoria de Centre Històric, una de les funcions que
es duen a terme és l’assessorament per a les persones, tant
en comerç com en habitatge. En l’apartat de comerç,
s’assessora en ajudes per obrir nous comerços al Centre
Històric, així com adequació dels locals i arrendaments i el
relleu de locals existents que finalitzaran la seva activitat
comercial per jubilació o defunció. També s’assessora en
funció d’habitatge en diferents projectes com la Masoveria
Urbana o el programa C17, que s’expliquen en els apartats
posteriors.

5.2. Coordinació amb L’Oficina d’Habitatge
Municipal i FORUM
Coordinació freqüent entre la regidoria i l’OHM, FORUM i SOC.
La naturalesa transversal de la Regidoria del Centre Històric fa
que la coordinació i la comunicació amb diferents oficines i
àrees hagi de ser directa i constant. En aquest sentit, l’estat
arquitectònic i urbanístic del Centre Històric, així com la
necessitat de generar habitatge, fa necessària la línia directe
amb l’Oficina d’Habitatge Municipal, FORUM i SOC.
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5.3. Reactivació de propietaris municipals. Vallfonollosa 2-6
Els edificis situats a Vallfonollosa 2-6 són de propietat municipal i de destí a equipament municipal. Per aquest fet
des de la Regidoria de Centre històric, amb complicitat de la Regidoria d'urbanisme i mobilitat i Treball als barris
SOC, durant l'any 2020 la brigada de polimanteniment s'ha fet neteja i esbrossada de l'interior dels edificis (número
2) i petites feines de consolidació. Actualment s'ha encarregat un estudi arquitectònic d'avaluació de l'estat de
l'estructura de l'edifici del número 6 per tal de valorar-ne acuradament el cost de rehabilitació per a un nou ús
d'habitatge dotacional per a primera emancipació. Aquest nou ús dotacional es planteja una col·laboració
publicoprivada per a fer-ne viable la rehabilitació.
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5.4. Vídeo per a divulgació de l’experiència de viure al centre històric.
Mostrar diferents maneres de viure al Centre Històric i de venir a viure
al Centre Històric. Vídeo d'uns 3'-4' on apareixen 4 casos de diferents
experiències. Aquest vídeo estarà penjat a l'apartat de VIURE del web
propi del Centre Històric (wwww.centrehistoricmanresa.cat). La
voluntat és mostrar diferents visions de l’experiència de viure al centre
històric.
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06- PARTICIPACIÓ I TREBALL EN XARXA
EL CENTRE HISTÒRIC I LA SEVA GENT
La revitalització del Centre Històric passa, de manera imprescindible, a través de la participació de la ciutadania
en diversos nivells de relacions: comercials, culturals, d’habitatge, d’urbanisme. També passa per diferents nivells administratius (relacions amb la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona), dels quals un és
l’Unió Europea i xarxes europees. El Centre Històric està a dues xarxes europees que fomenten la participació
ciutadana en els respectius centres històrics.
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6.1. El Centre Històric a Europa.
La revitalització del Centre Històric passa, de manera imprescindible, a
través de la participació de la ciutadania en diversos nivells de relacions:
comercials, culturals, d’habitatge, d'urbanisme. També passa per
diferents nivells administratius (relacions amb la Generalitat de
Catalunya, de la Diputació de Barcelona), dels quals un és l’Unió Europea i
xarxes europees. El Centre Històric està a dues xarxes europees que
fomenten la participació ciutadana en els respectius centres històrics.
URBACT Re-growCity. La Regidoria del Centre Històric participa des del
2018 en el programa europeu URBACT a través de la xarxa Re-grow City,
una xarxa de ciutats on es comparteixen bones pràctiques per capgirar el
declivi a llarg termini de ciutats petites i mitjanes a través de l'acció
ciutadana i del voluntariat. El projecte està dirigit per un grup local
d'agents del Centre Històric de Manresa, de diversos perfils i no
necessàriament adscrits a una entitat formal, reunits al voltant de la Taula
de Treball de L'Antic. Des d'aquesta taula, es proposen diverses accions
per aconseguir convertir el Centre Històric de Manresa en el millor barri
per als seus habitants. L'acompanyament del projecte europeu busca
aconseguir l'estructuració d'una xarxa de voluntariat actiu en l'execució
de petites accions de caràcter social i ciutadà que millorin la cohesió
social als barris antics de la ciutat.
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6.2. La Canal.
La Canal és un espai obert de trobada, intercanvi i suport mutu per a les veïnes i veïns del Centre Històric. Durant el 2020 està
instal·lada a la Baixada dels Drets número 9, en un local cedit per la propietat. Formar-ne part és obert i gratuït: només cal
estar disposada a arremangar-se. És un projecte activat a través de L’Antic, l’Ajuntament de Manresa i el projecte europeu
URBACT Re-grow city i liderat i gestionat per la gent. Actualment acull el grup de suport mutu del Barri Antic i s’han dut a
terme iniciatives com un grup d’escolta i la Restart Party.
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6.3. Xarxa europea Eurotowns.
És una xarxa de ciutats mitjanes europees que afronta i comparteix experiències segons temàtica. La Regidoria del Centre
Històric forma part del grup de treball de Inner City (“nucli antic”). En aquesta, la ciutat de Reggio Emilia, del centre d’Itàlia és
la ciutat que coordina i organitza les trobades on es comparteixen bones pràctiques entre totes les ciutats i crear oportunitats
per desenvolupar projectes europeus plegats. A la pràctica, és un grup on cada municipi comparteix amb la resta les seves
accions de dinamització del Centre Històric.
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6.4. Associacions de veïns, Associacions Comercials i entitats.
Tres barris configuren el conjunt del Centre Històric de Manresa: Barri Antic, Vic-Remei i les Escodines. Cada un d’ells disposa
de les seves pròpies associacions de veïns. A més de desplegar una notable vida associativa, aquestes entitats juguen un
paper de primer ordre a l’hora de reforçar el sentiment de pertinença a l’àmbit més immediat de la vida col·lectiva.
L’aspiració del comerç del Centre Històric és ser el gran centre comercial urbà de la ciutat amb comerç amb valors de
proximitat. En aquesta línia, la Regidoria del Centre Històric està en latent contacte amb les 8 associacions comercials de la
zona. D’aquesta relació en surten campanyes comercials, ajudes municipals i es canalitzen directament necessitats entre el
comerç del Centre Històric i la seva Regidoria. Les Associacions comerciants són l’Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa;
Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants; Associació de Comerciants del Carrer d’Urgell,
Associació de Comerciants Born-La Plana; Associació de Comerciants del Carrer Nou; Associació de Concessionaris del Mercat
Puigmercadal; Associació d’Amics i Comerciants Gispert i Rodalies; Associació de l’Antic.
La col·laboració amb diverses entitats del Centre Històric és clau per mantenir la ciutat viva i amb perspectives d’un futur més
unit per les persones que hi viuen. Es pot comptar amb molts tipus d’entitats al centre històric, cadascuna amb diferents
finalitats entre elles hi podem trobar: entitats assistencials com Càrites, Creu Roja; entitats culturals com els Carlins, Centre
d’Estudis del Bages, l’Orfeó Manresà; entitats esportives com els centre d’excursionistes com el de Montserrat o el de la
Comarca del Bages; entitats juvenils com l’Esplai Vic-Remei, la Kampana; organitzacions no governamentals com Setem,
Bages per Tothom; entitats de dones com l’Associació Lilium, Dones Solidàries.
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6.5. Xarxa de barris antics de Catalunya.
Xarxa de Barris Antics de Catalunya. L'Ajuntament de Manresa forma part de l'acció conjunta amb 31 ajuntaments
de tot Catalunya duent a terme, un any més, la campanya "Compra i Guanya" dins de la Xarxa de Barris Antics de
Catalunya. Té per objectiu donar suport al petit comerç, abastament estès per tot el territori català com a model
econòmic tradicional i familiar, i ensenyar i explicar la riquesa cultural i patrimonial de cadascun dels 31 municipis
organitzadors. I això ho aconseguim aglutinant diferents sectors com el comerç, la cultura i el turisme en un sol
pol d’atracció.
Manresa dins de la xarxa ha liderat la nova relació amb la Diputació de Barcelona. La DIBA ha proporcionat a la xarxa
un estudi/auditoria per la millora i projecció de la Xarxa a més de promoure’n la expansió amb personal,
digitalització de la campanya i comunicació.
Per més info: https://xarxabarris.cat/la-xarxa/
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07- TURISME I MANRESA 2022
LA MANRESA 2022 I EL CENTRE HISTÒRIC
La Regidoria del Centre Històric col·labora estretament amb la Regidoria de Turisme per fomentar interessos
més enllà dels ciutadans de la ciutat. Tenint present la riquesa del Centre Històric tant cultural com històricament hi ha projectes encaminats, tot i la situació pandèmica de la Covid-19, per fomentar el turisme cap a la
part més especial de la nostra ciutat.
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7.1 El patrimoni del Centre Històric
El Centre Històric de Manresa té molt patrimoni, tant històric com cultural
i arquitectònic. El Carrer del Balç és un carrer gairebé únic a tot Catalunya,
com un carrer cobert de l’època Medieval. No només disposa de
patrimoni medieval, sinó que també disposem de patrimoni gòtic com la
imponent Basílica de la Seu i barroc com la Cripta de Jaume Padró. Cal
destacar també el patrimoni modernista del Centre Històric, tot i que
escàs en comparació amb altres parts de la ciutat, alguns exemples
poden ser la Casa Torrents (Boresa) o el quiosc de l’Arpa (actualment en
restauració).
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7.2. Sant Ignasi. Projecte Manresa 2022
La Regidoria del Centre Històric col·labora amb el projecte Manresa 2022 que vol servir per donar a conèixer la gran
riquesa de què es disposa a Manresa cap a la figura de Sant Ignasi de Loiola i commemorar, per aquest pròxim 2022
els cinc-cents anys d'aquest sant. Com a ciutat bressol de l'Ordre dels Jesuïtes, el projecte vol impulsar tots aquells
llocs importants per la figura de Sant Ignasi. Però no només es vol potenciar en l'àmbit arquitectònic i artístic sinó
també pel que fa a valors socials com la tolerància, austeritat i el sentit de comunitat, entre altres. La majoria de
vestigis de Sant Ignasi són al Centre Històric. Per ara hi ha un diàleg i treball en comú amb la Regidoria de Turisme.
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73. Festes de Sant Ignasi.
Festes de Sant Ignasi: Sons del camí. Per commemorar
els cinc-cents anys de Sant Ignasi de Loiola es va dur a
terme un projecte que volia donar vida i espiritualitat.
Combinant música i espais ignasians va néixer músiques
amb ànima, la 7a edició de Sons de camí. La Regidoria de
Centre Històric i Turisme van col·laborar estretament per
dur a terme el projecte, sempre respectant totes les
mesures contra la Covid-19.
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08 - OCUPACIÓ I TREBALL
La Regidoria del Centre Històric té una estreta relació amb el Programa de Treball als Barris del SOC. És un
programa de suport a la recerca de feina mitjançant mesures formatives i ocupacionals per afavorir la reincorporació al mercat laboral de les persones en situació d’atur. En termes generals, aquest programa va adreçat
a persones inscrites com a Demandants d’Ocupació No Ocupats que resideixin al Centre Històric de Manresa.
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8.1. Treball de Barris.
La Regidoria del Centre Històric té una estreta relació amb el
Programa de Treball als Barris del SOC. És un programa de suport a
la recerca de feina mitjançant mesures formatives i ocupacionals
per afavorir la reincorporació al mercat laboral de les persones en
situació d'atur. En termes generals, aquest programa va adreçat a
persones inscrites com a Demandants d'Ocupació No Ocupats
que resideixin al Centre Històric de Manresa.
El projecte de Treball als Barris té una carta de serveis i cadascun
conté requisits específics en relació amb els participants. La Casa
d'Oficis del Projecte DINAMO respon a un doble objectiu: millorar
les possibilitats de trobar feina o el retorn al sistema educatiu d'un
grup de joves del barri i, alhora, que aquests joves treballin pel
mateix barri rehabilitant-hi un equipament en desús. Té una
durada d'un any i combina formació en construcció (gener-juny)
amb la contractació posterior dels joves (juliol-desembre).
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A1 Dispositius d’inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials
PROGRAMA B. PROGRAMES DE CAPACITACIÓ
B1 Accions d’aprenentatge integrat
o B1.1. Formació Prelaboral_polimanteniment Centre Històric
o B1.2. Formació Prelaboral_Dones
PROGRAMA C. PROGRAMES MIXTOS DE FORMACIÓ I TREBALL
C1 Casa d’Oficis
PROGRAMA D. PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ LABORAL
D1 Actuacions ocupacionals
o D1.1 Actuacions ocupacionals_Peons de polimanteniment al Centre Històric
o D1.2 Actuacions ocupacionals_Auxiliars d’Equipaments al Centre Històric
o D1.3 Actuacions ocupacionals_Auxiliars Administratius al Centre Històric
o D1.4 Actuacions ocupacionals_Agents Cívics
D2 Actuacions professionals
o D2.1 Actuacions professionals_Dinamització del Centre Històric
o D2.2 Actuacions professionals_Coordinador/a d’obres del Centre Històric
o D2.3 Actuacions professionals_Operari de polimanteniment
o D2.4 Actuacions professionals_Dinamització al Centre Històric
PROGRAMA E. PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
E1. Contractació de personal directiu o tècnic responsable del projecte ocupacional i de desenvolupament
local
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