ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE LLEVANT
Identificació de la sessió:
Núm.: 03/2014
Caràcter: ordinari
Data: 29 de Setembre de 2014
Hora: 19h
Lloc: Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa , Carrer Fra Jacint Coma i
Galí octogonal,13 local 46.
Assistents:
Josep Burillo ( AAVV Els Comtals), Toni Erro (AAVV Cal Gravat), Marina Hosta ( AAVV
Sagrada Família),Ma Teresa Sánchez ( AAVV Sant Pau), Josep Duocastella ( AAVV
Viladordis), Rosa Roura ( Casal de la Gent Gran), Antonio Martínez ( UBIC Manresana
Comercial), Jaume Jorba ( AMPA Escola Itaca), Enric Martí ( FAVM), Ignasi Segon ( ERC),
Ma Mercè Rosich ( presidenta de la Mesa del Districte de Llevant) , Joan Calmet ( regidor
del Districte de Llevat), i Elsa Ruiz secretària Districte de Llevant.
Excusa l’assistència: Ma Pilar Sucarrats ( AV Cots-Guix Pujada Roja).
Ordre del dia de la sessió del 29 de setembre
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de les actuacions del Districte de Llevant.
3. Torn obert de paraules
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta del Plenari de Llevant de data 2 de juny de 2014.
2. Estat de les Actuacions del Districte de Llevant

Millora vorera Rosa Sensat

Fet
Es preveu setmana vinent

Instal·lació de dos bancs a Viladordis

Millora escales accés parc infantil de Sant Pau

Fet

Construcció escales Sant Pau

S’ha de revisar

Elements parc infantil Comtals

Primera quinzena d’octubre

Banda rugosa a la corba sortida carrer Ginebró, Primera quinzena d’octubre
senyalització vertical i reductors de velocitat. Comtals

Millora parc infantil plaça Cal Gravat ( tancament En execució
perimetral i millora global dels elements en mal estat)

Millora enllumenat escales plaça Josep Lluis Sert

Fet

Pacificació trànsit carrer Font dels Capellans
Coixins berlinesos davant del Casal de la gent gran

La instal·lació de la banda primera
quinzena d’octubre

Millora paviment Carrer Pujada Roja

Els treballs es faran a l’octubre

El pressupost del Districte de Llevant de 30.000,-€ s’ha transformat en un pressupost total
de 44.000,-€
3.Torn obert de paraules
Intervé el Sr. Jaume Jorba exposa que la petició de la banda rugosa de l’Escola Itaca es
farà des el departament d’Ensenyament. Comunica també, que es va atropella un nen i
dóna còpia de la instància que s’entrarà en breu per registre.
La Sra. Marina Hosta en referència al pas de l’escola Itaca diu que, encara que els cotxes
circulin poc a poc es difícil que no s’envesteixi a ningú perquè es passa pertot arreu. Els
infants haurien de passar pel pas de vianants, hi ha cotxes aparcats que tapen visibilitat del
pas de vianants.
El regidor Calmet comenta que hi ha un projecte per treure places però val 30.000,- ó
32.000,- €, de moment es posarà el coixí berlinès i més endavant es farà el projecte de
treure places del pàrking.
El Sr. Jaume Jorba comenta que hi ha una tanca a la vorera que s’hauria d’allargar per
protegir més bé als infants, que es pot presentar com actuació en el Consell de Districte del
2015 i que sigui una actuació compartida per tots els membres.
La Sra. Marina Hosta diu que el pas de vianants del carrer Sant Maurici els cotxes
arranquen mirant cap baix i si hi ha algú travessant no el veuen, i que el problema també és
que els pares estacionen els cotxes per portar la canalla a l’escola i obstaculitzen el pas.
El Sr. Ignasi Segon, diu que potser seria una solució annexionar una mica el queixal, que
s’hagués de girar i guanyar-ho com amplada del centre escolar.
El regidor Calmet explica que la via per poder fer tota aquesta intervenció ( projecte
d’ordenació del trànsit al voltant de l’escola) seria que l’escola ho demanés al regidor
Serracanta que és el regidor d’aquest Consell Escolar.
La Sra. Marina Hosta , demana l’estat de l’actuació de substitució de l’arbre que hi ha dins
d’un parc infantil al carrer St. Joan d’en Coll.
El regidor Calmet explica que és una arbre que es troba situat dins d’un parc infantil i que fa
un dies, mentre dins del parc hi havia infants jugant, li va caure una branca. És un arbre que
per la seva tipologia i pel lloc inadequat on es troba ubicat, pot ocasionar algun accident, per
tant serà substituït per una espècie més adequada que no creixi tant.
El Sr. Toni Martínez diu que a l’alçada del núm. 6 del carrer Ma Aurèlia Capmany hi ha un
forat molt gran.

Tot seguit es demana informació sobre la casa ocupada del carrer Joan Pelfort.
La regidora Rosich, explica que la situació en aquest bloc es complexa per la tipologia de
persones que realitzen l’ocupació. De fet en aquest bloc hi ha persones que ocupen
l’habitatge i n’hi d'altres que paguen lloguer. L’Ajuntament coneix el problema i és per això
que s’ha creat un equip coordinador format per diferents departament:s: policia local,
serveis socials, sanitat, mossos d’esquadra, barris i territori.
És difícil intervenir perquè sinó fan res greu no es poden desallotjar, tanmateix i fins i tot en
aquest cas s’ha de donar alternatives d’habitatge. S’ha intentat veure si els habitatges tenen
algun problema de salubritat o d’estructura que permetés el seu desallotjament però tampoc
s’ha trobat cap deficiència greu.
La regidora Rosich també una reflexió posant de manifest que no totes les ocupacions
porten problemes de civisme, n’hi ha que no ocasionen cap molèstia al veïnatge, però n’hi
ha que sí.
La Sra. Marina Hosta diu que a moltes escales de veïns on s’instal·len immigrants hi ha
problemes de convivència .
La regidora Rosich informa que, del total de la població de Manresa el 18% és immigrant. Hi
ha persones de 103 nacionalitats diferents, d’aquests la meitat aproximadament el 8% és
d’origen magrebí, és per tant la nacionalitat estrangera amb més població a Manresa, i això
fa que es visualitzin més que altres nacionalitats.
El Sr. Ignasi Segon, creu que és important que respectem els seus costums i la seva parla.
Està bé que es faciliti l’aprenentatge del català però no tenen perquè perdre l’àrab
La regidora Rosich informa que l’Ajuntament disposa d’un programa “Enllaç” que serveix per
fer mediació entre els veïns d’una comunitat d’habitatges quan tenen problemes de
convivència. També creu que seria bo que la gent nouvinguda formés part de les
Associacions de Veïns i que això es pot promoure des de les Associacions, que aquestes
poden fer el pas de convidar-los a participar.
La Sra. Rosa Roura diu que a l’aparcament de St. Joan de Déu al costat de l’església hi ha
un soc, on acaba l’asfalt i comença el terra.
I, que a l’Avda. Francesc Macià hi ha pegots d’herbes a les voreres i vidres al costat del
contenidor.
El Sr. Ignasi Segon, diu que al carrer Viladordis hi ha una part de la vorera que és molt
ampla i que es podrien posar arbres i que donaria continuïtat al parc.
La Sra. Marina Hosta comenta que no han tingut cap més notícia sobre l’Auditoria de
sensacions que va presentar el regidor Serracanta.
La Sra. Marina Hosta comenta que cada cop hi ha més gent demanant diners al costat dels
establiments, que dóna sensació d’inseguretat.
La regidora Rosich diu que la mendicitat no està prohibida, que hi ha part d’aquestes
persones que estan detectades per serveis socials i es fa seguiment, però que hi ha
persones que són majoritàriament de fora de Manresa, que no es fa seguiment des dels
serveis socials municipals, i que no fan cap delicte.
El Sr. Ignasi Segon, comenta que el que és vergonyós és la situació de pobresa no les
persones que demanen.

El regidor Calmet diu que des de l’ordenança de civisme en casos de mendicitat només
s’actua si s’està utilitzant a menors o quan és mendicitat organitzada, però en cap cas si és
algú major d’edat que demana, no és cap delicte

El Sr. Toni Martínez comenta que, molta gent treu la roba dels contenidors de recollida de
roba i la deixen per terra i que embruten.
La regidora Rosich, posa de manifest que tots aquests fets, no són altra cosa que signes de
pobresa, i que és la realitat que s’està vivint en l’actualitat i que el que no és pot fer és
estigmatitzar la pobresa.
A Manresa s’està intentant donar suport a aquestes persones des de diferents àmbits
Serveis Socials, Creu Roja, Càrites, la Fundació Rosa Oriol...però no es cobreixen totes les
necessitats ni les de totes les persones que es troben en aquesta situació.
El regidor Calmet explica que actualment a Manresa hi ha 14.000,- persones usuàries dels
Serveis Socials municipals, això són unes 5.000 famílies, se’ls ajuda de diferents formes
pagant lloguer de habitatge, beques menjador, PIRMI, però hi ha persones que no reben res
perquè no estan en aquest circuit. Aquesta és la realitat.
Abans el perfil d’usuaris dels Serveis Socials eren persones històriques que sempre havien
necessitat del suport dels Serveis Socials, en l’actualitat el perfil ha canviat qualsevol en un
moment determinat de la seva vida, es pot trobar en una situació de risc d’exclusió social.
El Sr. Enric Martí diu que el problema és l’atur de llarga durada.
El Sr. Ignasi Segon, felicita a l’Ajuntament per donar suport a la Consulta del 9 de
novembre.
3.Acords
S’acorda fer el proper Plenari del Districte de Llevant durant el mes de desembre.

