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EXPOSEM:  

Als 8 anys i mig de portar les estadístiques de les botigues obertes 
i tancades de la nostra àrea d’influència: 

 Sector Carme, Plaça Carme, Cap del Rec Nord, Infants. 

Sector Sobrerroca, Plaça Major, Cap del Rec Sud, Bxda. Pòpul, 
Bxda. La Seu, Sta. Llúcia (Codinella), Arcs de Sta. Llúcia. 

Sector St. Miquel, Sabateria, Beates, St. Pere. 

Sector Joc de la Pilota, Plaça dels Drets, Serarols. 

Aquest semestre del 30 de novembre de 2019 al 31 de maig de 
2020 es va obrir 1 botiga i se’n van tancar 6  en la última estadística 
fins al novembre de 2019 i havia 96 botigues obertes. A 31 de maig 
saldo negatiu de -5 botigues tancades, total 91 botigues obertes. 

Del 31 de maig al 30 de novembre de 2020, aquest semestre s’han 
obert 6 establiments i s’han tancat 2, el que dona un saldo positiu 
de +4. Sumades a les 91 botigues de l’anterior semestres ens dona 
un total de 95 botigues obertes. 

 Al maig de 2012 teníem 114 botigues obertes als nostres carrers, 
actualment 95 botigues estan obertes, el resultat després de 17 
semestres és de – 19 tancades. 

Si després de passar 8 mesos de la pandèmia aquests sector del 
Centre Històric ha tingut un saldo negatiu de -1 botiga tancada, en 
comparació amb altres zones de la ciutat, no hem estat dels mes 
perjudicats( sols cal donar un vol, pels altres carrers per veure la 
situació que hi ha), de moment som optimistes, esperant les dades 



del pròxim semestre, per veure si aquesta continuïtat positiva 
perdura  a la nostra zona i poder resistir. 

També és esperançador que haguem mantingut el mateix número 
de socis que l’any passat, és una bona noticia i agraïm la seva 
fidelitat a la nostra tasca en bé de tothom. 

Una altre dada, és que després de 17 semestres d’estadístiques 
els sectors Carme, Plaça Carme, Plaça Europa-Infants, Cap del Rec 
Nord, Baixada Carme i Plaça St. Ignasi Malalt, és la primera vegada, 
que està igual que el maig del 2012, amb 25 botigues obertes i 8 
de tancades, pocs sectors de la ciutat estan igual que 8 anys i mig 
enrere en nombre d’establiments oberts. 

L’Associació ha pogut celebrar les Festes del Carme, St. Ignasi i St. 
Miquel amb les mesures i restriccions que les autoritats ens van 
manar. No s’ha pogut fer St. Jordi ni el Shopping Night. Per Santa 
Llúcia segurament sols hi haurà parades a la Baixada i Parc de la 
Seu, aquest any no hi haurà el Trenet per portar més gent al barri. 
Tampoc hi haurà  el Patge Reial a la Plaça ni els actes paral·lels que 
organitzàvem juntament  amb l’Ajuntament i l’Associació de veïns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMANEM: 

 

1- Continuem reivindicant el pàrquing subterrani del Mil 
Centenari que beneficiaria a veïns, comerciants i clients. Ara 
ens estalviaria els problemes que hi ha per la construcció a 
la Plaça del Mil Centenari del camp de futbol, que ha eliminat 
el pàrquing interior pels veïns i la nostra part exterior i el 
pàrquing del Centre Històric el qual està saturat de vehicles. 
  

2- Tenim tiquets pels nostres clients de zona blava gratuïta de 
1 euro dels pàrquings del carrer de la Dama i vals 
d’aparcament de 1 hora gratuïts  pels pàrquings del Centre 
Històric i del Mercat de Puigmercadal, també tarifa reduïda 
nocturna del pàrquing de Puigmercadal. Esperem que es 
pugui habilitar l’exterior de l’Anònima, amb un aparcament 
a preus assequibles, mentre no s’edifiqui i es construeixi el 
pàrquing subterrani i els pisos, per clients, comerciants  i 
veïns i s’aprofiti aquest espai per solucionar el greu 
problema d’aparcament que te aquesta part del Centre 
Històric. 
 
 

3- Ara més que mai, convé de manera urgent posar en marxa 
una nova línia de microbús que travessi la nostra zona i que 
uneixi diferents punts de la ciutat amb el Centre Històric, 
amb el punt de sortida i arribada a la Santa Cova de Manresa.  
L’única zona per on NO passa el bus és el Centre Històric. 
Seria el moment que l’Administració municipal ajudés a 
portar visitants, turistes i gent d’altres barris a la nostra 
zona. Fa 12 anys que demanem un Microbús. 

 



4- Promocionar la rehabilitació dels pisos que no estiguin en 
condicions, així com les façanes del Centre Històric. Facilitar 
a les botigues que ho sol·licitin l’arranjament de la seva 
façana de l’establiment, sense cap més obligació d’arranjar 
tota la casa. Alhora que buscar formules d’ajuda pels 
propietaris perquè arreglin els pisos, seria la solució 
definitiva per obrir altre cop totes les botigues que s’han 
perdut. 

 

5- Millor senyalització dins del Centre Històric. 
6- Canvi o adequació de l’ordenança de terrasses al Centre 

Històric. Entrada instància de totes les Associacions del 
Centre Històric del dia 27/07/2020 i també instància de 
càmeres de vigilància conjunta amb totes les associacions 
del dia 24/07/2020. 

7- Més presència a peu de la Policia Local. 
8- Es demana que l’impuls al Centre Històric sigui ja efectiu, ens 

deixem de paraules i es passi a l’acció.  A principi del 2020 es 
van fer unes reivindicacions per tot el Centre històric en 
forma de desitjos, més aparcament, més neteja, més 
seguretat, més il·luminació, el microbús. De tots aquest 
desitjos l’Ajuntament a fet oïdes sordes. 

L’Associació procura ajudar fent actes i amb 12 anys s’ha passat 
de fer 1 acte a fer 10 actes l’any. 

 

 

 

 

 



          DEL 31 DE MAIG AL 30 DE NOVEMBRE DE 2020 

 

BOTIGUES OBERTES 

- Mia Moda Manresa ......................... St. Miquel 
- La Bodega Can Lluis..........................  St.Miquel-Beates 
- Forneria Supermercat ZAAJ............... Carme 
- Bar Restaurant Porta Ferro...............  St.Miquel 
- ATIQ,Bar-Kitchen...........Sobrerroca,Plaça Major,Sta LLúcia 
- C S botiga alimentació.......................   Carme-Infants 

 

BOTIGUES TANCADES 

- Caixabank.....................................Plaça Major, Sobrerroca 
- El Misteri de la Llum,escape room...  Sobrerroca, Plaça M. 

 

                                                    Manresa 30  de novembre 2020 

                                                       El President i la Secretària 

                                                               Josep Tobeña Bernet 

 

 
 


