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MANRESA

El Ple aprova el
padró de fa un any
de 75.572 persones

Manresa registra el 21-D
una participació històrica
arxiu
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Un total de 42.064 manresans i manresanes van participar
a les eleccions al Parlament de Catalunya que van tenir lloc el 21 de
desembre. La xifra representa el
80,49 % del cens electoral, el percentatge més alt registrat mai a
Manresa en aquestes eleccions, 3,74
punts per damunt que en les eleccions del 27 de setembre del 2015,
quan va assolir el 76,75 %, que ja va
ser la xifra més alta fins aleshores.
Junts per Catalunya ha estat la força
més votada, amb el 33,13 % dels vots,
seguida d’ERC, Ciutadans, PSC,
CUP, Catalunya en Comú-Podem
i PP. La participació a les eleccions
al Parlament de Catalunya ha batut rècords a Manresa aquest 21 de
desembre.
La xifra de participació ha estat
de 42.064 persones, el 80,49 % del
cens electoral. El percentatge és 3,74
punts superior al que es va assolir en
les darreres eleccions al Parlament,
que van tenir lloc el 27 de setembre
del 2015. Aquella xifra ja era la més
alta assolida fins aleshores, i va superar la participació de les segones
eleccions al Parlament des de la resnnn

El padró assenyala que Manresa torna a superar els 75.000 habitants
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L’1 de gener d’aquest any hi
havia empadronades a Manresa
un total de 75.572 persones.
El Ple municipal de l’Ajuntament
de Manresa va aprovar dilluns per
unanimitat de tots els grups la revisió anual del padró d’habitants,
amb aquesta xifra de població, que
és superior en 97 persones a la xifra
de 2016 (75.475), que s’havia aprovat fa un any.
Segons les dades del padró d’habitants, al llarg de 2016 hi va haver
660 altes per naixements, i exactament el mateix nombre de defuncions. També hi va haver 2.780 altes de persones arribades d’altres
indrets del país i 2.389 persones
que es van traslladar a una altra
localitat.
Pel que fa a persones arribades de
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l’estranger, hi va haver 761 altes i
277 baixes. Del total de 75.572 habitants, a data 1 de gener d’aquest
any hi havia 38.571 dones (51,04 %)
i 37.001 homes (48,96 %).
Al Ple municipal també es va
aprovar, igualment per unanimitat, una moció del grup de la
CUP, amb una esmena de l’equip
de govern (CDC i ERC) consensuada amb la mateixa CUP, per fer una
avaluació del Pla de mobilitat urbana, amb l’objectiu de començar
a treballar en l’elaboració d’un de
nou Pla. D’altra banda, al Ple es van
desestimar dues al·legacions, presentades per la Cambra de la Propietat Urbana i per l’Associació de
Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya contra l’aprovació provisional de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2018.
En el mateix punt es van aprovar
definitivament les ordenances. n

tauració de la democràcia, el 1984,
quan el percentatge de participació
va arribar al 73,89 %. Des d’aleshores i fins al 2012, mai no s’havia arribat al 70 % de participació en unes
eleccions al Parlament.

JxCat i ERC guanyen a
Manresa i C’s, tercera força
Pel que fa als resultats, la força més
votada ha estat Junts per Catalunya
(JxCat), amb 13.888 vots (33,13 %),
seguida d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), amb 10.034 sufragis (23,93 %). La tercera força ha es-

Mostra de premsa
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tat Ciutadans (C’s), amb 7.543 vots
(17,99 %), seguits del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), amb
4.178 suports (9,97 %). A continuació, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha aconseguit 2.256
vots (5,38 %), Catalunya en ComúPodem, 2.022 vots (4,82 %), i el Partit Popular (PP), 1.466 vots (3,50 %).
Finalment, el Partit Animalista
contra el Maltractament Animal
(PACMA) ha aconseguit 263 vots
(0,63 %), i Recortes Cero-Grupo
Verde, 62 vots (0,15 %). Hi ha hagut
213 vots en blanc (0,51 %) i 139 nuls
(0,51 %). n

Les opcions
sobiranistes
guanyen de
carrer al Bages
Al Bages, les forces independentistes s’imposen a 27 dels 30
pobles, i Junts per Catalunya és la
principal en la majoria dels casos.
A les altres tres poblacions, El Pont
de Vilomara, Sant Joan i Castellgalí,
la candidatura més votada ha estat
Ciutadans. Destaca el fet que dues
d’aquestes van estar especialment
afectades per les càrregues policials el passat 1 d’octubre.
Tot i això, a gairebé tot el Bages, excepte al Pont de Vilomara, la suma
dels vots proindependència guanya
a la del bloc unionista.Al Solsonès,
Junts per Catalunya s’ha imposat
a 14 de les 15 poblacions. Només a
Pinell de Solsonès ha pogut guanyar ERC. En qualsevol cas, la majoria de vot independentista és clara, malgrat que Ciutadans gairebé
ha doblat el nombre de vots.Al Berguedà, les forces independentistes guanyen força. JxCat va guanyar
a 29 dels 31 municipis, incloent-hi
Berga, amb l’excaldessa cupaire. I
al Moianès la victòria de Junts per
Catalunya ha estat total. n
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Notícies sobre les Bases de Manresa es poden veure fins el 28 de febrer
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nnn L’Arxiu Comarcal del Bages
acull una petita mostra de les notícies relatives a les Bases de Manresa. Es tracta d’una sèrie d’articles
que es van publicar a la premsa
manresana de l’època, a més de
l’acord municipal pel qual es concedia el permís per organitzar
l’assemblea al Saló de Sessions
de l’Ajuntament i d’un exemplar de

l’edició de les actes de l’assemblea.
Els dies 25, 26 i 27 de març del 1892
va tenir lloc a Manresa la primera
assemblea de la Unió Catalanista,
durant la qual es van discutir i aprovar les Bases per a la Constitució
Regional Catalana, més conegudes
com les Bases de Manresa.
L’exposició es pot visitar fins al 28
de febrer del 2018 a la via de Sant
Ignasi, 40, en l’horari següent: de
dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i
de 15.30 h a 18 h. n

