


• Setembre 13– gener 14: Entrevistes als agents locals per part de

l’empresa consultora: recopilació i anàlisi de propostes en relació al

projecte estratègic

• Gener – juny 2014: Redacció i lliurament del Pla Director:

metodologia, diagnosi, visió i missió, eixos estratègics, programes i

fitxes d’accions

• 17 de juliol de 2014: Aprovació del Pla Director Manresa 2022 pel

Ple de la corporació

• Juliol 2014 - fins ara: Anàlisi i posada en marxa de les accions del

Pla Director



• Pla d’Inversions Manresa 2022 (aprovat el maig 2014): 
aprox. 10MEUR

LLOCS IGNASIANS AJUNTAMENT
ADMINISTRACIONS 

SUPERIORS
PRIVAT

LLOCS VISITABLES AMB SERVEI 99.807,90   3.843.773,58   1.424.000,00   

LLOCS VISITABLES SENSE SERVEI 164.405,70   50.000,00   600.000,00   

ELEMENTS URBANS 411.291,78   680.000,00   -

CAMINS 444.609,78   1.619.435,00   440.000,00   

TOTAL 1.120.115,16   6.193.208,58   2.464.000,00   



• Pla de Senyalització turística Manresa 2022 (aprovat el maig 2014): 
85.000 €:

- Execució 1a fase: 60.000 € (febrer – octubre 2015)



• Pla de senyalització del Camí Ignasià a la província de Barcelona:
- Execució per part de Diputació de Barcelona (2015)

Exemple de senyals a Euskadi
Exemple de senyals a Lleida



Intervencions executades:

• Arranjament del passatge de Sant Ignasi Malalt i de l’entorn de la capella



Intervencions executades:

• Embelliment de façanes al carrer Sobrerroca



Intervencions en execució:

• Projecte d’obres i bàsic de museïtzació del nou Centre d’Interpretació de

Sant Ignasi, a la plaça Sant Domènec (inauguració a la tardor de 2015)



Intervencions en execució:

• Projecte d’obres i de museïtzació de l’interior de la capella de Sant Ignasi

Malalt (inauguració durant el 2015)



Intervencions en execució:

• Projecte bàsic d’adequació d’espais i museïtzació de nodes secundaris

(lliurament a l’estiu de 2015)

Capella del Rapte

Ermita de St Pau

Pou de Llum



Intervencions en execució:

• Execució de la passera volada des de l’estació de la RENFE fins el Pont Vell

(execució durant el 2015)



Intervencions en execució:

• Projecte d’arranjament del Camí Ignasià des de la Torre Sta Caterina fins el

Pont Vell (execució durant el 2015)



• Projecte d’arranjament del Camí de la Vall del Paradís (Aigües de Manresa,

SA, 2015)



Intervencions en execució:

• Enderroc Sala Ciutat i arranjament façana de la plaça Sant Ignasi

(2015, fase 1)



Intervencions a executar properament:

• Remodelació de la Baixada dels Drets, arranjament d’un tram de la via Sant

Ignasi i instal·lació de rotonda a l’alçada de la piscina municipal

(2016, fase 2)



Accions executades:

• Nova Oficina de Turisme – Oficina Manresa 2022: inauguració al febrer 2014



Accions executades:

• Pla de Màrqueting i nova marca de ciutat  (desembre 2014):

• Nous logos de ciutat i de Manresa 2022



Accions executades:

• Pla de Màrqueting i nova marca de ciutat  (desembre 2014):

• Nova guia promocional de Manresa, a 4 idiomes 

(desembre- 2014 febrer 2015)



Accions en execució:

• Pla de Màrqueting i 

nova marca de ciutat  

(desembre 2014):

• Nova web 

Manresa 2022 

(Nadal 2014) i 

Manresa Turisme 

(2015)



Accions en execució:

• Pla de Màrqueting i nova marca de ciutat  

(desembre 2014):

• Nou fulletó de presentació de la ciutat i 

actualització dels existents (2015) 

• Nova app de la Manresa ignasiana (2015)

• Vídeo promocional de ciutat (2015)



Accions en execució:

• Pla d’Internacionalització de Manresa (juny 2015)



Accions en execució:

• Programa de formació 

de guies en la Manresa 

ignasiana (1es jornades 

22 i 23 de gener)



Accions en execució:

• Pla Estratègic de Gastronomia, 

liderat per Fundació Alícia, 

amb el suport de la comissió 

de gastronomia



Accions en execució:

• Adequació del Museu Comarcal com a Centre d’Acollida de Pelegrins ( 2015)



CULTURA:

• Cicle de música

contemplativa Sons del

Camí (1a edició: juliol

2014)

• Cicle de conferències

Ignàgora, dins el Fòrum

Manresa 2022 (1a edició:

gener-abril 2014)



CULTURA:

• Mostra d’art efímer a llocs ignasians, amb el suport de la Taula

d’Arts Visuals (1a edició prevista al 2015)

• Cicle de cinema i pensament (1a edició prevista al 2015)



EDUCACIÓ EN VALORS:

• Nou catàleg de recursos

pedagògics sobre la Manresa

ignasiana i sobre els valors

de la pau, la solidaritat,

l’acollida i el respecte, per

escoles i instituts ( maig

2015)

• 4 plaques del Respecte

(projecte amb escoles /

instituts)



EDUCACIÓ EN VALORS:

• Col·laboració en esdeveniments

de la ciutat (Manresa Solidària)

• Convocatòria del premi de

recerca històrica Pare Ignasi

Puig, dins els premis Lacetània

2014



ACTES DE CIUTAT:

• Organització de l’Any Jubilar 2015-

2016 (Camí – Cova – Ajuntament)

• Organització de la Marxa del Pelegrí:

caminada popular pel Camí de Sant

Ignasi Montserrat- Manresa

(1a caminada: 19/04/15)

• Festes de Sant Ignasi

(1a edició: juliol 2014)



• Taula de Treball de Turisme : 8/10/13 i 13/01/14

• Taula d’opinadors: 20/11/13 i 12/12/13

• Taula de comerç: 31/01/14

• Taula d’hoteleria i restauració i DO: 31/01/14

• Consell de Ciutat: 25/02/14

• Pacte de Ciutat: 11/03/14

• Sessió plenària de la Taula de Treball Manresa 2022: 17/03/14

• Sessió plenària del Pacte de Ciutat: 25/03/14

• Sessió veïnal: 24/04/14

• Sessió amb PIMEC Catalunya Central: 12/05/2014

• Sessió de treball amb entitats del Pacte de Ciutat: 03/06/14

• Sessió amb entitats culturals: 03/07/14



• Plenari semestral de la Taula de Treball Manresa 2022:

17/03/2014 i 28/01/2015.

• Reunions quinzenals de la comissió de seguiment de Manresa

2022

• Comissió municipis i ens del Camí Ignasià

• Comissió d’infraestructures i patrimoni

• Comissió de gastronomia

• Comissió d’educació

• Comissió d’acollida

• Comissió Any Jubilar

• Comissió d’esports

• Comissió de senyalització

• Comissió del Fòrum Manresa 2022



• Subvencions d’altres administracions:

• Generalitat de Catalunya:

• SOC 13: 17.424 €

• DEMO 14: 500.000 €

• Diputació de Barcelona:

• Plans Estratègics 13: 20.000 €

• Turisme 14: 92.000 €

• Relacions Internacionals: 4.100 €

• Recursos ordinaris

• Patrocinis

• Iniciatives privades 



manresa2022@manresa.cat

www.manresa2022.cat

Tel. 938782472


