ACTA REUNIÓ CONSELL LLEVANT PLENARI
Dia i hora:Dilluns,27 de febrer del 2012 a les 20h
Lloc: Centre Cívic Joan Amades
Assistents: Ma Teresa Torrabadella (AAVV Els Comtals), Enric Martí (AAVV Cal Gravat),
Marina Hosta ( AAVV Sagrada Família), Ma Pilar Sucarrats ( AAVV Cots-Guix Pujada
Roja), Josep Duocastella ( AAVV Viladordis), Josep Torras ( Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lurdes), Rosa Roura ( Casal de la gent gran i ass. Gent gran de la Font dels
Capellans), Antonio Sánchez( Responsable del “ sindicato de jubilados y pensionistas de
Comisiones Obreras “), Pepita Burgués ( AAVV Els Comtals), Lluís Roca ( AAVV La
Balconada), Marta Muñoz ( AMPA IES Guillem Catà), Ignasi Segon ( ERC), Ramon Pons
( AMPA IES Guillem Catà), Josep Lluis Irujo ( PSC), Glòria Arnilles ( AAVV Sagrada
Família), Roger Canyadell ( CUP), Francesc de Puig ( Gerent Ajuntament de Manresa),
Ma Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa del Districte de Llevant), Joan Calmet ( regidor
del Districte de Llevant), Montserrat Gibert ( tècnica de participació ciutadana) i Elsa
Ruiz ( secretària del Districte de Llevant).
L’ordre del dia del Plenari és la següent:
_Presentació de la presidenta de la Mesa del Districte i del regidor del Districte de Llevant
_Constitució del Consell de Llevant
_Funcionament dels Consells: periodicitat de les reunions
_Prioritats de Govern
_Torn obert de paraules
1) Presentació de la Presidenta de la Mesa del Districte i el regidor del
Districte de Llevant.
La regidora Mercè Rosich i el regidor Joan Calmet, es presenten als participants del
primer plenari del Consell de Districte de Llevant del 2012, com a presidenta de la Mesa
del Consell de Llevant i com a regidor del Consell de Llevant respectivament, i conviden
a la resta d’assistents a presentar-se un per un i a explicar quines són les seves
expectatives en relació al Consell.
Tot seguit els assistents es presenten i exposen el què esperen del Consell.
Marta Muñoz, de l’AMPA del IES Guillem Catà, diu que és la primera vegada que
participa en el Consell i espera que sigui una eina de participació efectiva.
Ramon Pons, president de l’AMPA del IES Guillem Catà, creu que els Consells haurien
de ser un espai d’interlocució entre les entitats del districte i l’ajuntament.
Josep Duocastella, AAVV Viladordis, ja havia participat en el Consell de Districte de
Llevant i ho valora de forma positiva.
Enric Martí, AAVV de Cal Gravat, creu que el Consell hauria de ser una forma d’acostar
l’administració a la gent dels barris que integren el Districte, i de promoure la participació
de les entitats que es troben en el Districte.
Marina Hosta, AAVV Sagrada Família, ja formava part del Districte de Llevant i li sembla
un organisme útil.
Josep Lluís Irujo, PSC, participa amb l’ànim de col·laborar en la governabilitat del districte,
la consolidació i millora del mateix. Tanmateix opina que és una forma de descentralitzar
l’administració i promoure que la gent del territori s’impliqui.
Glòria Armilla, AAVV Sagrada Família, és la primera vegada que participa.
Teresa Torrabadella, AAVV Comtals, fer visible el barri dels Comtals
Pepita Burgués, AAVV Comtals, destaca també el que és pot fer des del Consell pel barri
dels Comtals.

Rosa Roura, Casal de gent gran Font dels Capellans, creu que des del Consell es pot
explicar la situació del barri i aconseguir millores.
Antonio Sánchez, responsable del “Sindicato de Jubilados y Pensionistas de Comisiones
Obreras”, espera que el Consell sigui efectiu, per fer coses pels barris que integren el
Consell que actualment estan oblidades, com ara la reordenació del trànsit al carrer St.
Blai, o la manca de semàfor davant del supermercat DIA.
Pilar Sucarrats, AAVV Cots-Guix Pujada Roja, recorda que a la legislatura passada el
Consell de Llevant, es veia que hi havia bones intencions però malgrat això hi va haver
projectes que no es van fer o es van fer tard.
Lluis Roca, AAVV La Balconada, espera que el Consell sigui un espai de diàleg que
beneficiï a la ciutat.
Josep Torras, es presenta com a membre de la Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes
Ignasi Segon, ERC, pensa que el Consell és un element interessant de participació i
espera que sigui una eina operativa, que ajudi a fer ressò de temes generals de la zona
que preocupen i que permeti la recollida d’inquietuds.
Roger Canyadell, CUP, espera que el Consell sigui un element de participació real que
serveixi per definir entre totes i tots quin model de barris es vol crear. També creu que el
Consell no només ha de servir per a repartir el pressupost assignat, si no que pot servir
com a element de descentralització i de proximitat.
2) Constitució del Consell de Llevant
La presidenta de la Mesa, la regidora Mercè Rosich, introdueix el segon punt de l’ordre del
dia, la constitució del Consell indicant que hi ha dos òrgans que s’han de crear: la Mesa del
Consell i la comissió de seguiment.
La Mesa, presideix els plenaris del Consell, i està constituïda per la presidenta, la regidora
Mercè Rosich, el regidor del districte de Llevant, el regidor Joan Calmet i un ciutadà o
ciutadana del Consell.
Es demana un voluntari/a i es presenta la Sra. Teresa Torrabadella.
El plenari es mostra d’acord, i la Mesa queda constituïda.
Tot seguit es procedeix a constituir la comissió de seguiment, que ha d’estar formada per
el regidor del districte, un ciutadà, un membre d’una entitat i un membre d’una AAVV del
territori. Es convida als participants del plenari a formar-ne part i finalment els voluntaris
són: Teresa Torrabadella, com a representant d’una AAVV del territori, Ramon Pons, com
a representant d’una entitat del territori, Marina Hosta en qualitat de ciutadana i Joan
Calmet com a regidor del districte de Llevant.
El plenari es mostra d’acord i la comissió de seguiment queda constituïda.

3) Funcionament dels Consells: periodicitat de les reunions
Els Consell estan formats per tres òrgans: el Plenari, la Mesa que presideix el Plenari i la
comissió de seguiment un cop constituïts els tres òrgans es procedeix a establir el
calendari, el lloc i la periodicitat de les reunions del diferents òrgans.
S’acorda que el Plenari del Consell de Llevant, es reunirà un cop cada tres mesos. En
concret, els dilluns:
_25 de juny de 2012
_24 de setembre de 2012
_10 de desembre de 2012

A les 20 h al Centre Cívic Joan Amades.
Tanmateix s’acorda que la comissió de seguiment, es reunirà un cop al mes, el primer
dilluns de cada mes de les 16h a les 17h a despatx de Ciutadania i Barris de l’ajuntament
de Manresa. La primera sessió de la comissió de seguiment es farà el dilluns dia 2 d’abril
de 2012.
4) Prioritats de govern
Tot seguit el regidor Calmet exposa les prioritats de govern pel període 2012-2015, que es
concreten en els següents eixos i programes:
Eix 1. Autoestima
Programes: centre històric, civisme, gent gran, proximitat i patrimoni cultural i natural.
Eix 2. Endreça
Programes: eficiència i finances municipals, mobilitat, seguretat i qualitat de vida.
Eix 3. Capitalitat
Programes: ciutat atractiva, lideratge, connectivitat ( infraestructures).
Eix 4.Ambició
Programes: nou POUM, atenció social, activitat econòmica i universitat.
5) Torn obert de paraula
La regidora Mercè Rosich, enceta el darrer punt de la sessió, el torn obert de paraula.
Suggereix que per una millor dinamització i aprofitament de la sessió, els membres del
plenari s’organitzin en grups de 4 ó 5 persones. Que cada un dels grups elabori una llista
d’actuacions prioritàries que s’haurien de portar a terme al Districte de Llevant.
Posteriorment cada grup per medi d’un portaveu exposarà la llista a la resta del plenari, per
una posada en comú.
Els membres del Plenari es mostren d’acord en quan a la metodologia de treball.
Llistat de prioritats d’actuacions elaborada pel Plenari del Districte de Llevant
1._Manteniment de la via pública: tenir cura del bon estat de les voreres, de la calçada dels
barris que integren el districte de Llevant.
2._Reducció de la velocitat dels automòbils per mitjà de passos alçats, bandes rugoses al
territori del districte de Llevant, a fi i efecte de garantir la seguretat. Es posa com exemple
l’entrada molt ràpida del Barri dels Comtals o la perillositat del carrer Alvar Aalto.
3._Informació i solució del Pla de la Fàbrica Nova. Es demana a l’ajuntament què s’informi
de l’estat actual de la Fàbrica Nova, que s’expliqui quins són els projectes previstos i que
també es pugui debatre en el Consell. S’informa que el mal estat de la calçada i de les
voreres al voltant de la Fàbrica Nova han provocat caigudes.
4._Avinguda Francesc Macià, es demana saber quin és el pla d’actuació previst per
dignificar-la. Es demana que es prioritzi. ( al voltant de la Taverna d’en Mallol no hi voreres
i problemes de desaigües igual que el carrer Arquitecte Montagut).
5._Que s’impulsi la descentralització administrativa per mitjà de les noves tecnologies.
6._Es demana que s’informi sobre el futur del Centre Cívic Joan Amades i es suggereix
que pot ser un espai on s’ubiquin serveis de l’ajuntament, a l’objectiu de facilitar la
descentralització administrativa i la política de proximitat. També es demana que abans de
decidir quina serà la seva funció es consulti i es debateixi en el Consell, perquè aquest
pugui opinar sobre el projecte.
7._Voluminosos:Es demana que des del 010 es potenciï la recollida i informació dels
voluminosos.També es demana que no es limiti tant l’horari de recollida de voluminosos, ja
que així es donaria l’oportunitat de que la gent que pugui estar interessada en algun

objecte el reculli. Tanmateix s’informa que quan truques al telèfon des d’un mòbil la
trucada es desvia a un telèfon de Barcelona.
8._Es pregunta què ha passat amb l’ordenança del paisatge.
9._Es demana que es prioritzi el transport públic, facilitant vies perquè circuli més ràpid
10._ Es demana que la C55, si no es pot desdoblar que no es pagui i que no sigui un punt
negre.
11._ Es demana que es millori la mobilitat a l’entorn de l’Hospital General.
12._ Es demana un semàfor a la carretera del Pont de Vilomara, davant de la Taverna d’en
Mallol.
13._Es demana una acció contundent amb accions incíviques: abandó d’animals,
excrements d’animals al carrer, que hi hagi infraestructures suficients com lavabos per
Festa Major
14._Objectius del Consell: Es demana que el Consell sigui un espai per debatre, per
dissenyar i pensar quin model de ciutat es vol, més que per discutir punts concrets.
Que esdevingui sobretot un espai de participació. També es vol que sigui vinculant.
15._Es demana que es posi en valor els barris de la perifèria de Manresa, que es
visualitzin, ( Barris del Guix-Pujada Roja, Viladordis, Els Comtals) això contribuiria a
millorar la imatge de Manresa. La forma per aconseguir aquesta proposta podria sent
millorant la comunicació, transport públic més àgil, tenint cura de la via pública,
manteniment de carrer, voreres, bandes sonores especialment als barris perifèrics.
16._Civisme aplicat a les escoles.
17._Manteniment dels camins rurals i pavimentació dels principals
18._Millora de la senyalització dels noms de les cases, masies i camins.
19._Carrer de la Pujada Roja 1, està en mal estat s’enfonsa
20._Recuperació de camins que s’han perdut, des de la Balconada a St. Pau o Viladordis
21._Millorar el reforç escolar a primària
22._Recuperar el projecte de patis oberts.
23._Carrer de Rosa Sensat que porta a Guillem Catà i a l’Espill, s’informa de que està en
molt mal estat.
24._Millorar la poda dels arbres que es troben dins de la ciutat. Millorar el servei de parcs i
jardins.
6) Acords
_S’acorda que la Mesa del Consell del Districte de Llevant està constituïda i integrada per :
Presidenta del Consell de Districte de Llevant: regidora Mercè Rosich
Regidor de Districte de Llevant: regidor Joan Calmet
Ciutadana: Teresa Torrabadella
_S’acorda que la comissió de seguiment està constituïda i integrada per:
Teresa Torrabadella, com a representant d’una AAVV del territori
Ramon Pons, com a representant d’una entitat del territori
Marina Hosta en qualitat de ciutadana
Joan Calmet com a regidor del districte de Llevant.
_S’acorda que les properes sessions del plenari es faran al Centre Cívic Joan Amades a
les 20 h els dies:
25 de juny de 2012
24 de setembre de 2012
10 de desembre de 2012
_S’acorda que la comissió de seguiment es reunirà el primer dilluns de cada mes, al
despatx de Ciutadania i Barris de l’ajuntament de Manresa de les 16 h a les 17 h. La
primera sessió de la Comissió de seguiment es celebrarà el dia 2 d’abril.

_S’acorda que la comissió de seguiment serà l’encarregada de vetllar les propostes que ha
fet el plenari i posterior seguiment de les actuacions.

La propera reunió del plenari es realitzarà el dia 25 de juny a les 20h al Centre Cívic
Joan Amades.

