
Cal abordar d’una vegada la
transformació del carrer Guime-
rà en una illa de vianants, projec-
te que ha reposat als calaixos els
darrers anys, i la mutació de l’eix
carretera de Vic-Cardona, pas-
sant per Sant Domènec, en un
trajecte amb menys cotxes i més
amable per als vianants. És una
de les idees que van aparèixer
ahir al debat electoral sobre ur-
banisme que va organitzar la seu
a Manresa del Col·legi Arquitec-
tes de Catalunya i que es va cele-
brar a la Cambra de Comerç. 

El cap de llista d’Esquerra,
Marc Aloy, va treure el tema
quan va tocar parlar de la quali-
tat de l’espai públic. Per a Aloy,
ha arribat l’hora de transformar
«el Guimerà per a la gent», sense

cotxes perquè «clama al cel» que
els vianants «hagin d’anar en fila
índia per unes voreres estretes».
Se l’imagina sense que la Mura-
lla suposi un «obstacle» per anar
o venir de Sant Domènec. L’alcal-
dable pel PSC, Felip González, li
va donar un consell: «No hi ha
cap altra solució que treure els
cotxes del Guimerà, però si dub-
tem ja ens podem calçar». 

Taca d’oli
La proposta de fer l’illa de via-
nants al Guimerà es va estendre
com una taca d’oli per l’eix de la
carretera de Vic i Cardona, tam-
bé dibuixada en alguns plànols.
Gemma Tomàs, de Fem Manre-
sa, va recordar que ja l’han expo-
sada en diverses ocasions però
que els hi han tombat, mentre

que Claudina Relat, de Junts per
Manresa, va proposar que al-
menys el tram final de la carrete-
ra de Vic, a la Muralla, s’hauria
de fer més «amable». Laura Mas-
sana, de Manresa En Comú, va
assegurar que no entenia segons
quines presses. Va opinar que el
que és bàsic és fer un pla de mo-
bilitat. Entre altres coses perquè
«va lligat a la salut». Aloy va as-
segurar, en la seva intervenció fi-
nal, que el pla de mobilitat serà
un dels principals reptes del prò-
xim mandat que permetrà de-

sencallar projectes com aquest
de l’eix Vic-Cardona.

Els candidats van parlar de su-
pramunicipalitat, de sòl per a ac-
tivitats econòmiques i del Barri
Antic. També de la capitalitat de
Manresa, que per a uns la ciutat
no s’acaba de creure i que per a
altres s’ha de guanyar. No hi va
haver consens. 

A l’acte hi van participar els
caps de llista Marc Aloy per ERC
i Felip González pel PSC. La resta
van donar protagonisme a altres
membres de la llista: Laura Mas-
sana (Manresa En Comú); Arnau
Padró (Primàries), Claudina Re-
lat (Junts per Manresa); Gemma
Tomàs (Fem Manresa) i Jordi
Linde (Podemos). Ciutadans va
excusar la seva presència i el PP
no va donar senyals de vida.
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L’illa de vianants del carrer Guimerà
apareix en escena al debat electoral
Les candidatures es posen d’acord que és imprescindible fer el nou pla de mobilitat de Manresa

HAJAR ECHENOUILI 

El debat sobre urbanisme el va organitzar la seu a Manresa del Col·legi d’Arquitectes. El va moderar el director de Regió7, Marc Marcè

La candidatura Junts per Man-
resa que encapçala l’actual alcal-
de de la ciutat, Valentí Junyent,
ha anunciat la proposta de posar
en marxa un pla de xoc per mi-
llorar i modernitzar els edificis
escolars de la ciutat. Han d’estar
al dia des del punt de vista del

manteniment dels edificis esco-
lars, com el que fa referència a les
noves metodologies pedagògi-
ques, assegura la candidatura.

«La millor herència que po-
dem deixar als joves de la nostra
ciutat és l’educació. I, en aquest
sentit, és molt important que tin-
guin unes instal·lacions de qua-
litat on puguin estudiar amb
tranquil·litat. Per això, aquesta
serà una de les grans prioritats
del nostre govern», ha manifes-
tat el número 5 de la llista i exdi-
rector general de Centres Pú-
blics, Toni Massegú.
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Junts per Manresa
proposa un pla de xoc
per millorar les escoles
Es destinaria una
quantitat fixa cada any per
al manteniment i posada
al dia dels edificis escolars

Fem Manresa ha presentat 25
prioritats programàtiques que,
segons la candidatura de l’es-
querra rupturista, suposa el can-
vi de model de la ciutat que plan-
teja per als propers 4 anys. Fem
Manresa l’integren la CUP, Es-
querra Unida i Alternativa i Som
Alternativa.
Entre aquestes propostes hi ha la

creació d’una cuina central que,
a través de la gestió pública i
aprofitant productes de proximi-
tat de l’horta manresana, submi-
nistraria  menjars a escoles, resi-
dències o centres de dia. Segons
Fem Manresa, «és un exemple
de com l’Ajuntament pot propor-
cionar una alimentació equili-
brada, saludable i de proximitat
per a infants i persones grans,
potenciar econòmicament
l’horta de l’entorn de la ciutat i
garantir les condicions de treball
a través de la gestió pública».

També remarca la idea de
crear una regidoria de feminis-
mes, la reobertura de la residèn-

cia Catalunya que recentment va
tancar el govern municipal i con-
vertir el Centre Hospitalari en
una residència i centre de dia.
Així mateix la remunicipalitza-
ció de serveis com el de la zona
blava i analitzar en quina situa-
ció es troben la resta de conces-
sions municipals.

Fem Manresa es proposa tam-
bé revisar el nomenclàtor dels
carrers de la ciutat amb criteris
de memòria democràtica i dedi-
car un carrer a Neus Català.

Totes aquestes propostes han
sorgit de les assemblees de barri
i assemblees temàtiques que ha
dut a terme la formació.
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Fem Manresa planteja una cuina
per servir a escoles i residències
La candidatura proposa
convertir l’edifici del
Centre Hospitalari en una
residència d’avis

La capitalitat de Manresa no
genera consensos. Per a uns
s’ha cedit, per a altres
encara se l’ha de guanyar

Manresa En Comú vol impor-
tar a Manresa el model de supe-
rilles socials de Barcelona amb
l’objectiu de prestar una atenció
més pròxima a la gent que neces-
sita del Servei d’Ajut a Domicili
(SAD) municipal. 

Segons la candidatura, Man-
resa és la ciutat més sobreenve-
llida de Catalunya, i les previ-
sions demogràfiques per a les
pròximes dècades són que
aquesta situació s’incrementi. Hi
haurà més gent amb algun tipus
de dependència o de malaltia
crònica que «necessitarà d’una
atenció periòdica i una monito-
rització permanent». Això impli-
carà augmentar les necessitats
dels serveis domiciliaris de su-
port a l’autonomia, sociosanita-
ris o comunitaris».

Per fer front a aquesta situació,
la cap de llista de Manresa En
Comú, Ana Querol, proposa po-
sar en marxa dues proves pilot al
Servei d’Atenció Domiciliària
perquè passin a treballar en pe-
tites unitats d’acció als barris on
viuen més persones grans. Se-
rien al sector Valldaura-Plaça
Catalunya i al Poble Nou i Mion-
Puigberenguer.

La proposta de Querol és que
els equips del SAD tinguin més
poder d’autogestió i d’acordar
horaris i serveis amb grups més
petits d’usuaris que resideixen
en aquestes zones. A aquestes
«superilles socials» s’hi haurien
d’anar afegint peces com la coor-
dinació de l’atenció a la depen-
dència amb els serveis sanitaris
i altres serveis municipals que
l’Ajuntament ja presta a la zona
com la teleassistència i els àpats
a domicili.
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Manresa
En Comú
vol implantar
a la ciutat les
superilles socials
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