
Proposició del grup municipal de la CUP de Manresa per a uns carrers sense
por durant la festa major. 

Atès que el pla d'igualtat a la seva diagnosi, un dels aspectes a millorar respecte el punt 3 Drets i 
qualitat de vida, de les accions que es proposen a l'enquesta ciutadana, s'hi troba el de millorar la 
il·luminació i sensació de seguretat en un 17%.

Atès que una de les accions que es preveu al pla d'igualtat és el de  “Promoure un model de ciutat
inclusiva, cohesionada i accessible per a totes les persones” on hi consten 4 accions. Pel que fa a 
la primera, la descriu de la seguent manera: “3.2.1 Revisió del POUM amb gènere. Descripció: 
Incorporar criteris de gènere en el desenvolupament del POUM com eliminar punts foscos, fer 
una ciutat més amable, parcs i jardins amb perspectiva de gènere, etc. S'entén doncs, ja que era 
una acció a dur a terme a curt termini, al 2017, amb un pressupost de 36.000€, s'haurien hagut 
d'eliminar punts foscos per tal de fer una ciutat més amable entre altres coses. 

Atès que en el desenvolupament del pla d'igualtat s'ha fet un participatiu “Manresa amb ulls de 
dona” per tal de visualitzar diferents espais de la ciutat que poden generar malestar, inseguretat 
i/o por, i que per tant hi ha una diagnosi feta. 

Atès que un dels períodes a destacar on es produeixen agressions, sobretot cap a les joves, és 
durant els actes d'oci nocturn.

Atès que en els processos d'obres urbanes es generen passos alternatius i/o provisionals on la 
il·luminació acostuma a ser un factor oblidat com és el cas del carrer d'en Tahones durant 
l'enderroc del PMU Barreres.

Atès que, segons Anna Bofill Levi, doctorada en arquitectura amb la tesis “Generación gemétrica
de formas arquitectónicas y urbanas”, els conceptes de seguretat o sensació de seguretat estan 
intimament relacionats amb el concepte d’habitar, que aquest comporta, la de sentir-se segur.
Que hi ha determinats llocs a la ciutat on es coneixen casos concrets d’agressions i que, per tant, 
les dones els eviten i per tant aquesta és una por real a un espai concret. Però moltes vegades, i és
el que més sovint succeeix, la por és difusa. Les dones eviten determinats espais o simplement 
limiten els moviments i els moments del dia o de la nit que en fan. El sentiment d’inseguretat 
costa d’estudiar-lo perquè és difícilment quantificable, reposa en elements emocionals, subjectius
i variables. El sentiment d’inseguretat que experimenten les dones és molt diferents dels homes i 
afecta la manera com les dones es fan seu l’espai públic. És fonamental, per tant, relacionar el 
sentiment d’inseguretat de les dones amb la concepció de les polítiques d’ordenació de l’espai i 
la planificació urbana.



Atès que durant la festa major de Manresa hi ha molts actes nocturns. I que després d'aquests, es 
genera una mobilitat interna en els carrers dels voltants d'aquests actes per tal d'iniciar el retorn a 
la llar, ja sigui amb vehicle privat o amb transport públic habilitat per al context de la festa 
major.

Atès que un dels pàrquings públics sense cost més proper al nucli antic (lloc on es duen a terme 
la major part dels actes de la festa major) és el del costat del Pont de sant Francesc i no està ben 
il·luminat. 

Atès que un dels actes de la festa major es du a terme al parc de l'agulla i es troba en una zona 
allunyada de la ciutat i hi ha una assistència important.

El grup municipal de la CUP proposa els següents acords:

1. En el transcurs de la Festa Major, i a poder ser de forma fixa il·luminar de forma adequada per
tal d'eliminar qualsevol sensació d'inseguretat que provingui per la manca d'il·luminació:

– Els accessos al pàrquing del costat del pont de Sant Francesc.
– Les obres que s'estan duent a terme a la via Sant Ignasi
– Els accessos com els mateixos aparcaments del costat del parc de l'Agulla.

2. Estudiar quins són els carrers que per la seva poca il·luminació, poden generar sensació 
d'inseguretat en tots aquells carrers adjacents als actes nocturns que es duen a terme durant la 
festa major i en els quals es generen els recorreguts més concorreguts fins a l'accés a un vehicle 
privat com a l'accés al transport públic, i en aquest cas, augmentar-ne la il·luminació. En cas que 
sigui possible, augmentar-ne la il·luminació més enllà de la festa major.

3. Distribuir els lavabos tipus «polyclean» amb accessos a zones ben il·luminades, i/o il·luminar

les zones i els accessos on es col·loquin. 

No obstant, el Ple decidirà

Jordi Garcés Casas, GM de la CUP                          Manresa, 12 de juliol de 2018


