
 
ACTA REUNIÓ CONSELL LLEVANT PLENARI  
 
Dia i hora: Dilluns,25 de juny del 2012 a les 20h 
Lloc: Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, barri de la Font dels Capellans , carrer 
Fra Jacint Coma i Galí octogonal,13 local  46. 
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),Ma 
Teresa Sánchez ( AAVV Sant Pau), 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), Ramon Pons  
( AMPA IES Guillem Catà), Pepita Burgués (AAVV Comtals),Roger Canyadell ( CUP), Pep 
Palau ( PXC),Ma Carme Fuster (AAVV Sagrada Família) Ma Mercè Rosich ( presidenta de la 
Mesa del Districte de Llevant), Joan Calmet ( regidor del Districte de Llevant), Cristina Martin   
( tècnica d’ensenyament Ajuntament de Manresa), Josep Ma Muncunill ( Cap de Secció de 
Manteniment i Via Pública Ajuntament de Manresa)  i Elsa Ruiz ( secretària del Districte de 
Llevant). 
 
L’ordre del dia del segon Plenari de Llevant és la següent: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Presentació del Pla de Civisme de l’Ajuntament de Manresa. 

3. Informació sobre l’estat del programa d’usos i serveis del Centre Cívic Joan Amades. 

4. Pressupost  2012. 

5. Informació per combatre atropellaments  

6. Torn obert de paraules 

7. Assumptes sobrevinguts 

1) Aprovació de l’acta anterior 
S’aprova l’acta anterior del plenari del 27 de febrer de 2012. 
2) Presentació del Pla d’acció per al foment del  c ivisme a Manresa 
La tècnica d’ensenyament Cristina Martín, presenta el Pla d’acció per al foment del Civisme a 
Manresa, destacant que: 
Per què un pla de civisme? 
El civisme és una expressió del sentiment de pertinença a una comunitat  i per tant d’interès i 
respecte pel bé comú, en conseqüència un ajuntament ha d’estar interessat a promoure el 
valors cívics. 
Quina és l’estratègia? 
L’Ajuntament de Manresa ha dissenyat una doble actuació: 
_ L’actualització de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana per regular els 
comportaments incívics. 
_ L’elaboració d’un pla d’acció per al foment del civisme . 
 
El pla d’acció és un  document que servirà com a full de ruta. La Cristina Martín informa que és 
un document obert, que és transversal. El Pla d’acció promou l’estímul de cinc valors socials: 
1. Coresponsabilitat. 
2. Tolerància. 
3. Amabilitat. 
4. Solidaritat. 
5. Voluntarietat. 
El Pla d’acció s’estructura en tres eixos d’actuació : 
_• Una proposta d’acció interna : orientada la pròpia administració local, per tal que sigui el 
govern i el personal municipal un dels puntals del pla. 
_• Una proposta d’acció externa : accions destinades a la població en el seu conjunt, 
sobretot per al foment del civisme però també per a pal·liar els efectes de l’incivisme. 
_• Una proposta de difusió: una proposta dels principal criteris i instruments a considerar 
 
L’acció interna es presenta amb quatre àmbits : 



_• L’organització i la coordinació interna del govern i dels agents implicats; 
_• L’impuls dels valors institucionals; 
_• L’observació per a l’acció; 
_ L’endreça de l’espai públic . 
 
L’acció externa ,es presenta sota quatre àmbits d’actuació : 
_• Per a la proximitat i la receptivitat. 
_• Per a la implicació ciutadana . 
_. Per a la sensibilització i l’educació dels ciutadans en els valors del civisme. 
_• Per a la reacció ciutadana davant dels comportaments incívics. 
 
La Cristina Martín, comenta que es pot trobar el text del pla a la web de l’Ajuntament i que 
tothom pot fer les aportacions que vulgui en matèria de civisme  al correu electrònic 
civisme@ajmanresa.cat. 
 
El regidor Calmet comenta que en breu la regidora Àuria Caus es posarà en contacte amb les 
associacions per explicar la proposta de difusió.  
 
3) Informació sobre l’estat del programa d’usos i s erveis del Centre Cívic Joan Amades. 
La regidora Rosich informa que, actualment l’Equip Basic d’Atenció Social Primària (EBASP), 
es troba ubicat a la 2ª planta del Centre Cívic Joan Amades. La intenció és ubicar aquest servei 
a la planta primera. El motiu pel qual es vol baixar l’EBASP és perquè a la planta 2ª, hi ha 
d’anar el Punt de Trobada. El Punt de Trobada  actualment està situat al col·legi Renaixença, 
però no és l’espai adequat, és per això que es vol traslladar a la 2ª planta del Joan Amades. 
El Punt de Trobada és un espai on les famílies que tenen conflictes entre  progenitors es troben 
de forma controlada, per tal de que els pares puguin  visitar als fills. La Llei obliga a que aquest 
espais  reuneixin unes característiques d’infraestructures, de distribució de l’espai, de recursos 
humans, molt específiques. Actualment la planta 2ª del Joan Amades no disposa de tots aquest 
requeriments. És per aquest motiu que són necessàries unes obres per tal de que l’espai sigui 
apte per acollir aquest servei. Actualment s’està elaborant un projecte d’obres , un cop 
s’executin les reformes pertinents, es podrà instal·lar el servei del Punt de Trobada. La previsió 
és que a inici del curs 2012-2013, ja es pugui obrir aquest servei, al Centre Cívic Joan Amades. 
 
El regidor Calmet informa, que a resta de serveis que actualment ofereix el Joan Amades, 
continuaran funcionant de la mateixa manera com fins ara. També destaca que el Casal de Les 
Escodines és un nou espai on es poden fer moltes activitats i on les entitats poden gaudir 
d’espais. 
 
4) Pressupost 2012   
El regidor Calmet informa que des de la Comissió de seguiment es proposa al Ple l’execució  
les següents actuacions: 

_Instal·lació d’un semàfor  a la cruïlla de la carretera del Pont de Vilomara amb 
Francesc Macià i Arquitecte Montagut. S’informa al Plenari del pressupost aproximat 
_Instal·lació d’una banda rugosa a l’entrada del barri dels Comtals. S’informa al Plenari 
del pressupost aproximat.  
_Instal·lació de llum al pati del Santuari de la Salut. S’informa al Plenari del Pressupost 
aproximat. 
_Millora de la mobilitat al carrer Terrassa i el seu entorn . S’informa al Plenari del 
pressupost aproximat i s’acorda també que des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Manresa es farà un projecte a fi i efecte de presentar-ho en el Plenari de setembre i 
consensuar la millor actuació. 
_Millora de les voreres del carrer Rosa Sensat. 
 

El regidor Calmet també explica que la reparació del mur que cau a la Pujada Roja es durà a 
terme a càrrec d’Aigües de Manresa. 
El senyor Muncunill informa que està previst que les  obres comencin a principis de juliol, i que 
el pal de telefònica que estava descalçat ja s’està reparant des de l’Ajuntament. 
 
5) Informació per combatre atropellaments  



El regidor Calmet explica en què consisteix la campanya per evitar atropellaments i demana al 
Plenari que proposin dos passos de vianants ubicats dins el territori del districte de Llevant. 
_El sr Ramon Pons proposa el pas de vianants que hi ha davant del DIA. El Sr Muncunill 
observa que és una campanya per als vianants i no per als conductors. 
_La sra. Marina Hosta proposa el pas de vianants que hi ha davant de l’escola Itaca. 
_La sra. Teresa Torrabadella, proposa el pas de vianants que hi ha entre la carretera del Pont 
de Vilomara cruïlla amb carrer Viladordis. 
 
6) Torn obert de paraules i assumptes sobrevinguts 
 
_El sr. Antonio Sánchez, planteja que es faci una reordenació  del trànsit al carrer St. Blai, i 
també demana la instal·lació d’un semàfor davant del supermercat DIA. 
_El sr. Enric Martín, demana que el bus interurbà pari a la mateixa parada que el urbà, també 
demana  que dins de Cal Gravat enlloc de passar per Alvar AAlto passin pel carrer Puig i 
Cadafalch. 
_El sr. Ramon Pons, demana que es pinti de groc la corba del Carrer Fra Jacint Coma i Galí. El 
sr. Muncunill informa que en aquest sector s’està fent un estudi de mobilitat complert. 
_El sr. Josep  Duocastella, demana que es netegi la cunetes i voreres de la variant que va des 
de Manresa fins a la bifurcació de l’autopista i l’altra banda fins a Viladordis, creu que així es 
podria aprofitar per que les bicicletes circulessin. 
_El sr. Roger Canyadell, diu que no troba el sentit del Consell, creu que els diners s’haurien de 
destinar a altres coses i que per exemple l’ordenança de civisme hauria d’haver sortit des del 
Consell. Creu que el Pla de civisme és més punitiu que educatiu. 
_la sra. Rosa Roure comenta que quan es recrimina a algú una activitat incívica, normalment la 
resposta és molt dolenta i que creu que és necessari que hi hagi una actuació policial. 
 

7) Acords: 
_S’acorda que el pressupost del Consell de Llevant anirà destinat a les següents actuacions: 

_Instal·lació d’un semàfor  a la cruïlla de la carretera del Pont de Vilomara amb 
Francesc     Macià i Arquitecte Montagut.  
_Instal·lació d’una banda rugosa a l’entrada del barri dels Comtals.  
_Instal·lació de llum al pati del Santuari de la Salut. 
_Millora de la mobilitat al carrer Terrassa i el seu entorn .  
_Millora de les voreres del carrer Rosa Sensat. 

 
_S’acorda que en el Plenari de setembre  des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Manresa 
es farà un projecte a fi i efecte de presentar-ho en el Plenari de setembre i consensuar la millor 
actuació, per a la mobilitat de carrer Terrassa. 
_S’acorda que s’informarà als serveis tècnics de mobilitat de l’Ajuntament de Manresa sobre 
els següents temes: 

_ reordenació  del trànsit al carrer St. Blai, i  la instal·lació d’un semàfor davant del    
supermercat DIA  

_ el bus interurbà pari a la mateixa parada que el urbà, i el recorregut del autobús dins el 
barri de Cal Gravat enlloc de passar per Alvar AAlto passi pel carrer Puig i Cadafalch. 

L’objectiu és que es valorin aquestes propostes i es doni resposta. 
_S’acorda que s’informarà als serveis tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manresa de 
la proposta de neteja de les cunetes de la variant de Manresa. 
_S’acorda que el pressupost que es destinarà a l’arranjament del carrer Rosa Sensat, serà la 
quantitat que resti un cop efectuades les altres actuacions acordades pel Plenari del Districte 
de Llevant. 
 

 
  
La propera reunió del Plenari es realitzarà el dia 24 de setembre a les 20h a la Federació 
d’Associacions de Veïns  


