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Manresa, una ciutat més
amable per als vianants
Manresa és la capital de la comarca del Bages. Amb una població de 77.714 persones
(2019), la ciutat exerceix de capital de la Catalunya Central, esdevenint un pol d’atracció comercial, sanitari, educatiu i de serveis per al més de mig milió de persones que
resideixen en aquesta àrea. Pertany a la zona 6C del Sistema Integrat de l’ATM de
Barcelona, amb 6 línies de transport urbà en dies feiners i 3 línies en dies festius.

A

mb l’objectiu d’aconseguir una ciutat amb una mobilitat més sostenible, segura i saludable, l’Ajuntament
de Manresa fa una aposta clara per al
foment del transport públic i per la creació
de noves zones que permetin un major
espai per als vianants. Així, totes les polítiques de mobilitat que s’han desenvolupat
a la ciutat en el darrer mandat i en l’actual
han tingut aquestes premisses a l’hora de

pensar-se i de tirar-se endavant.
Un bon exemple d’això són obres de magnitud que s’han fet recentment a la ciutat,
com la nova plaça de la Bonavista —inaugurada el 2018— que, mitjançant una
rotonda, ha permès millorar la mobilitat
d’un nus molt important de comunicació
a la ciutat obrint, a la vegada, un nou espai públic de 3.000 metres quadrats, amb

zones verdes i àmplies voreres per als veïns i veïnes. La mateixa línia segueixen les
obres que s’estan executant a la via Sant
Ignasi. Es tracta d’una de les actuacions
urbanístiques més rellevants dels darrers
anys, amb un cost de 3,3 milions d’euros,
que transformarà completament aquesta
important entrada de la ciutat, millorant
notablement la mobilitat i la qualitat de
l’espai públic, amb voreres amples i arbra-

des —de més de 4 metres— des del passeig del Riu fins a la carretera del Pont de
Vilomara. El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, afirma que
l’actuació “permetrà al vianant sentir-se
còmode i respirar”.
La política seguida per l’Ajuntament de
Manresa aquests darrers anys per fer
una ciutat per als vianants s’ha accentuat, ara encara més, amb l’arribada de la
pandèmia de la Covid-19, durant la qual
s’han pres mesures extraordinàries, com
ara l’ampliació de l’espai per a vianants
al llarg de dos quilòmetres de la ciutat i
l’augment d’espai per a pares i mares i
alumnes al voltant de 12 centres escolars
de Manresa (*vegeu més informació a la
pàgina 6).
Transport públic a l’alça
En paral·lel a la transformació urbanística de Manresa, l’Ajuntament continua

El Guimerà guanya nous espais per a vianants.

Vista de la nova vorera a la Via Sant Ignasi.

apostant fermament pel bus urbà, que
abans de la pandèmia de la Covid-19 havia
assolit xifres rècord, arribant als 2.218.621
viatgers el 2019 en el total de 9 línies (6
línies en servei de feiners, més les 3 línies
de servei en festius) que cobreixen tots els
barris de la ciutat.
Periòdicament es fan campanyes per tal
d’augmentar-ne encara més el seu ús,
amb formació en transport públic als
joves de 1r d’ESO de la ciutat - el 2019
hi van participar 700 nois i noies -, amb
promocions de bus gratuït en dates especials, com ara Sant Jordi o Festa Major, o posant el bitllet senzill a només un
euro, una acció que es va fer durant la
passada campanya de Nadal i que s’ha
repetit aquest estiu amb molts bons resultats. A més a més, també es fan campanyes per recordar que, amb la T10,
el viatge surt a 0,91 euros i que amb la
TMes es poden obtenir viatges il·limitats

durant tot el mes per 1 euro al dia.
Nou Pla de Mobilitat
Totes aquestes accions de foment del
transport urbà i d’increment de zones
de vianants es veuran reflectides en el
nou Pla de Mobilitat, que substituirà
l’actual, vigent des del 2011. El nou pla
recollirà com a un dels punts principals
la transformació del carrer Guimerà —
un dels carrers comercials més emblemàtics de la ciutat— que es convertirà
en una gran illa per a vianants seguint
els mateixos criteris de mobilitat sostenible i, en aquest cas, prioritzant també
el foment del comerç local i la restauració. També posarà èmfasi en la transformació de les carreteres de Vic i Cardona, un eix que travessa tota la ciutat,
que és estructurador de la mobilitat i
que cal aconseguir que sigui més amable per als vianants.

L’Ajuntament continua apostant pel bus urbà.
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Nova vorera al Bertrand Serra.
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Marc Aloy Guàrdia
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«Hem d’anar cap a un canvi de
model que afavoreixi el transport
públic i la mobilitat a peu»

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa, ens explica en aquesta entrevista els objectius que s’ha proposat la ciutat en termes de mobilitat: menys cotxes particulars,
més transport públic i més espai per als vianants per fer una ciutat més amable.

«La ciutat

ha de ser per

Hi ha qui encara no està convençut que
no s’han de fer illes de vianants als carrers comercials més cèntrics. Què els
diria?
No hi ha cap carrer comercial que s’hagi
transformat en illa de vianants i en el qual
els comerços hagin tingut pèrdues. Ni un.
Ben al contrari. Les illes de vianants, sense trànsit, fomenten la relació entre les
persones, el comerç i la restauració.
La transformació del Guimerà, un dels
carrers comercials per excel·lència de la
ciutat, en ple centre de Manresa, va en
aquesta direcció?
Sí, totalment. Busquem crear més espai
per a les persones i afavorir a la vegada el
comerç i la restauració local, uns sectors
que estan patint de valent la crisi de la
Covid-19. Abans de la pandèmia, aquest
plantejament ja tenia molt de sentit, i
ara encara en té més. Necessitem espais
amplis perquè tothom es pugui moure
en les mateixes condicions, des del que
pot caminar sense cap problema fins al
que porta un cotxet amb nens o el que té
la mobilitat reduïda. La ciutat ha de ser
per a tothom. L’hem de fer més amable i
inclusiva.

a tothom.

L’hem de fer més
amable i inclusiva»

«Busquem

crear més espai

per a les persones

i afavorir a la
vegada el comerç i
la restauració local»

Les xifres del bus urbà de Manresa han
anat en augment. Quina valoració en fa?
Molt positiva. El 2019 vam batre el rècord
de viatgers amb més de 2,2 milions de
viatges i amb un creixement sostingut els
darrers anys d’un 8% anual. Són unes xifres molt bones. I són un senyal que s’està
fent una bona feina. Però la ciutat creix i
es transforma i hem de ser capaços d’anar
més enllà, sobretot en tres direccions:
guanyar en temps de viatge, en freqüència de pas i amb preus encara més assequibles entre els 16 i els 18 anys. Al capdavall, els joves són els futurs usuaris.

Marc Aloy Guàrdia, al balcó de l’Ajuntament.

Es faran carrils bus per facilitar la rapidesa i comoditat d’aquest sistema de
transport?
Un carril bus no és l’única solució per
oferir un servei més eficient. I a Manresa,
amb vials d’una dimensió modesta, es fa
difícil fer carrils bus a la majoria de vials
principals, sobretot tenint en compte que
també volem ampliar els espais per a vianants. En molts casos una bona solució
és reduir o eliminar les zones d’aparcament. D’aquesta manera es guanya molt
en fluïdesa de trànsit, ja que no hi ha les
aturades de les persones que busquen
aparcament.
L’aposta pel transport urbà és un element essencial per aconseguir una ciutat més sostenible?
Sí, sens dubte. Però també ho són els
vehicles de mobilitat personal. En el moment en què apareixen les bicis i patinets
elèctrics, ja no hi ha excusa per utilitzar-los en una ciutat amb una orografia
complexa com Manresa. Però hem de
ser capaços de transformar l’espai públic
perquè aquests vehicles de mobilitat
personal hi puguin circular amb total
seguretat.
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Manresa prepara un nou Pla de Mobilitat. Quins serien els eixos principals que
creu que ha de contenir?
La mobilitat és una eina fonamental per
estructurar les ciutats. I, en una ciutat
complexa com Manresa és imprescindible
tenir una bona jerarquia viària. Més encara tenint en compte que hem d’anar cap a
un canvi de model que afavoreixi el transport públic, la mobilitat a peu i els vehicles de mobilitat personal (bicis, patinets,
etc.). Tot plegat en virtut d’una mobilitat
més sostenible i, sobretot, que permeti
guanyar espai per als vianants.

Manresa amplia l’espai per a vianants i
escolars per garantir la distància social
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A

mb motiu de la pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament de Manresa ha
portat a terme mesures extraordinàries per tal de garantir la distància de
seguretat entre la ciutadania. Ja al mes
de maig, es va iniciar l’ampliació de l’espai
per a vianants al llarg de dos quilòmetres
de carrers de la ciutat. L’actuació s’ha
centrat en aquelles zones i itineraris de
la ciutat en les quals es feia més necessari per la seva dimensió i la seva afluència
de persones i, especialment, en els vials
que connecten el centre amb els barris.

S’han eixamplat voreres, cruïlles amb
molta densitat i accessos a equipaments.
També s’ha treballat en la pacificació de
carrers veïnals i de barris com a zones
30. Els treballs han consistit en l’eliminació de franges d’aparcament, en la millora
de la pavimentació, en la implantació
d’elements de mobiliari urbà —sobretot
jardineres— i en la millora i reordenació
de la senyalització viària.
D’altra banda, coincidint amb l’inici del
curs escolar, l’Ajuntament de Manresa

ha ampliat l’espai al voltant de 12 centres
educatius de la ciutat, marcant amb pintura verda (que incorpora pictogrames
de petjades i fulles) les zones de vianants
d’accés, un fet que ha millorat les distàncies interpersonals d’infants i joves en
aquests punts concorreguts. També s’han
eliminat franges d’estacionament de vehicles en calçada, s’ha posat senyalització
horitzontal i vertical al nou espai, s’han
instal·lat fites de seguretat en l’àmbit
d’actuació i s’han desplaçat elements de
mobiliari i senyalització.

Pacificació de carrers i de barris com a zones 30.

Ampliació de l’espai escolar al voltant de 12 centres educatius.

Aposta per
una flota
híbrida

L’

Ajuntament de Manresa té previst
estrenar a mitjans de l’any vinent 3
nous vehicles híbrids per continuar
renovant la flota del servei de bus urbà a la
ciutat. Actualment, Manresa Bus disposa
de 18 vehicles, que cobreixen les 6 línies en
servei de feiners, més les 3 línies de servei
en festius, dels quals 7 són híbrids. Amb
la renovació de 3 nous busos, Manresa
disposarà l’any 2021 d’un total de 10 busos
híbrids, més d’un 50% de la flota.

Campanyes per promocionar
el bus en temps de Covid

L’

Ajuntament de Manresa està promocionant el servei de bus urbà per
tal de recuperar la confiança de la

ciutadania en el servei i, de mica en mica,
també les bones xifres que aquest mitjà
de transport públic va assolir el

Mesures de seguretat viària
a passos de vianants

A

mb l’objectiu de millorar la seguretat viària i de reduir l’accidentalitat, s’ha previst un nou pas
de vianants semaforitzat al carrer Sant
Cristòfol amb Arquitecte Montagut, una

actuació que donarà seguretat a l’itinerari de vianants, dins del barri de la Font
dels Capellans, del CAP i del mercat de la
Sagrada Família. També està previst dur
a terme l’actuació del projecte escollit

2019, quan va arribar a la xifra rècord de
2.218.621 viatgers. Entre altres, al juny es
van repartir 10.000 mascaretes entre els
usuaris i, al juliol, es va iniciar la campanya del bitllet senzill a un euro.

als darrers Pressupostos Participatius.
Es tracta de la proposta ‘Manresa a pas
segur’, del Montepio de Conductors, que
preveu instal·lar passos de vianants intel·
ligents i il·luminats a Sant Joan de Déu
i al carrer Francesc Moragas, així com
elements de detecció de velocitat pedagògics per ajudar a reduir els riscos i la
sinistralitat de vianants i conductors.

Algunes dades d’interès

41,65

102

77.714

2.218.621

8

767.741

Km de terme municipal
2

Habitants

Línies de bus urbà

Parades de bus

Viatgers el 2019

Quilòmetres recorreguts, anuals
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L’any 2021 més d’un 50% de la flota serà híbrida.

BusManresa disposa d’un total
de 8 línies urbanes que donen servei
als barris de Manresa

Pau Casals

Alcalde
Prunés

La Parada

Parc
Tecnològic

07
Francesc
Cots

El Poal

Miralpeix

Cadí

Institut
Lacetània

Av. Universitat

Pedraforca

La Creu
P.I. Els Dolors

06

20

C. Hospitalari

UPC 13

Madrid

Valentí Almirall

25

Poble
Nou

Barcelona

CAP
Les Bases

12
Estació Bus
(FGC)

Barcelona
Ctra. Santpedor
Estació Bus

Pl. Espanya
Escola
Sant Ignasi

28

14

PI. Prat
de la Riba

Pl. Mallorca

Pl. Mallorca

04

Cots

01

Llibertat

C. Hospitalari

29

Gravera

Palau Firal

Josep Arola

Dolors

Pujada Roja

Escola Oficial
d’Idiomes

02
Pont de Ferro

Ginjoler
Ben
Plantada 21

Ginjoler

03

Sant
Joan

Estació Bus
Pare Clotet

Pl. Catalunya

Coma i Galí

Font
Bonavista/Vic
Bruc

Pont
Nou
D. Joan
Vilanova

CC.
Selves i
Carner

El Congost
Francesc
Moragas

Bruc-Escola
Reinaxença
Guimerà
Pl. Sant
Pompeu Fabra
Domènec

Caritat

Bonavista/
Vilomara

17
CAP Foneria

24

32
30

Policia
Local

Pl.
Valldaura

Pl. Valldaura

Nou de
Valldaura
Policia Local

31

municipals

Tossal del
Coro

08

26

Sagrada
Família

Roger
de Flor
Escola
Ítaca

FGC Viladordis
Clínica Sant
Josep
Espai Jove
10 Joan Amades

22
16
Renfe
Muralla de Sant
Francesc

Viladordis

Mercat
Sagrada
Família

Plaça
Sant Jordi

Mercat
Puigmercadal 09
23
19
Piscines

Mercat
Sagrada
Família

05

Gaudí

15

Dos de
Maig

Els
Panyos

Pda.
Castell

18

Pg. del Riu/
Renfe

Santa
Clara

Joan Fuster

Els Trullols
27
Mossos
d’Esquadra

M. Aurèlia
Capmany
Hospital Sant
Joan de Déu
11

Puig i
Cadafalch

Oleguer Miró
Cal Gravat
Escola
Serra i Hunter
Balconada

Sant Pau

Fàbriques

DISPONIBILITAT VEHICLES
ADAPTATS

INFORMACIÓ DE SERVEI
EN TEMPS REAL

Tots els vehicles que presten servei
a les línies de BusManresa estan
completament adaptats per a persones
amb mobilitat reduïda.

La nostra flota compta amb un
Sistema de Gestió de l’Explotació que
permet controlar en temps real el
desenvolupament del servei, els horaris
dels autobusos i les incidències.
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