ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS DE MANRESA
DATA: 7 DE JULIOL DE 2021
LLOC: Sala Virtual del Consell de les Persones Grans de Manresa, a través de la
Plataforma Google Meet.
HORA: 10:30h
ASSISTENTS:
Rosa M Ortega (Regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans actuant com a presidenta), Pol
Huguet (Regidor de Ciutat Verda), Joan Calmet (Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil), Josep Gili Prat (Regidor de Ciutat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent), David-Aaron
López (Regidor d’Urbanisme i Mobilitat), Roser Alegre i Fontanet (Fem Manresa), Joaquim
Garcia Comas (PSC), Rosa Roura (Casal Gent Gran Font dels Capellans), Francesc Vergés (Casal
de la Gent Gran de Manresa- Associació viure i conviure), Montse Sucarrats (Mémora), Myriam
Julià (Mémora), Jaume Puig Bou (residència Montblanc), Alícia Fernández (Col·legi de treball
Social), David Salas (Comunitat de Sant Egidio), Jaume Casanovas (Col·legi de metges de
Barcelona), Leandre Lladó (Vida creixent), Montse Roldan (FATEC), Alba Comellas (Althaia),
Marina Hosta (FAVM) Laura Perostes (Tècnica de Persones Grans, actuant com a secretària).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Regidora Rosa M. Ortega dóna la benvinguda als i les assistents, tant com als
regidors que intervindran a la sessió.
S’aprova l’acta anterior.
Dona la paraula al Regidor David-Aaron López delegat d’Urbanisme i Mobilitat.
DAVID-AARON LÓPEZ: L’acció que s’inclou al Pla d’acció, Manresa ciutat amiga de les
Persones Grans, és el Pla de Mobilitat. S’ ha demanat la Diputació que en faci la revisió
per tal d’actualitzar-lo. La inversió per aquest nou Pla de mobilitat és de 80.000€ del
qual l’Ajuntament n’assumeix el 50% i la Diputació l’altre 50%.
El Regidor convida al Consell de la Gent Gran a designar algun membre que participi al
Consell de Mobilitat per tal de que les persones grans puguin ser part activa de la
construcció d’aquest document i tant com en el disseny de la mobilitat de la ciutat.
Aquest compromís implica l’assistència a les reunions del Consell i el trasllat de la

informació al Consell Municipal de les Persones grans per poder tenir en compte les
necessitats del col·lectiu.
ROSA M. ORTEGA: Comenta que precisament aquest és l’objectiu del projecte de
Manresa, Ciutat amiga de les Persones Grans construir una ciutat amigable per a
tothom. La regidora dóna la paraula al Regidor Pol Huguet delegat de Ciutat Verda.
POL HUGUET: Les accions de la regidoria de Ciutat Verda que tenen rellevància per a
les persones grans, són:
- Les millores en la senyalització dels itineraris de l’Anella Verda: Gairebé està tot
senyalitzat, fins i tot un nou itinerari que s’ha incorporat.
- D’activitats presencials se n’han pogut fer poques a causa de la pandèmia de la Covid19.
- S’ha fet difusió dels itineraris de l’Anella verda i de les activitats a través de les Xarxes
Socials i el web. Mai abans tantes persones s’havien descarregat la informació en
format online ni se n’havia repartit tanta en format paper.
- L’Escola l’Espill s’ha incorporat com a entitat d’apadrinament. També hi ha grups de
jubilats, caminadors que col·laboren en mantenir alguns camins.
- Com a novetat, s’ha constituït un grup oficial de voluntaris ambientals de Creu Roja,
format per a persones preocupades pels temes mediambientals. Aquest grup a
desenvolupat neteges intensives entre maig i juny. A partir de la tardor, es faran
convocatòries obertes a tota la ciutadania.
- Com a millora del riu Cardener, s’ha enderrocat la Carpa del Riu per a deixar net
l’espai. Cap finals d’any es reordenarà la calçada i l’aparcament.
- També s’ha construït la passera sobre el riu Cardener a Can Poc Oli, resultat d’un
procés participatiu i també s’han col·locat pilones per travessar la riera de Rajadell i
evitar xafar l’asfalt.
El regidor dóna pas a les preguntes dels membres del Consell.

JAUME PUIG BOU: Comenta que cal tenir present que les persones grans han de poder
passejar pels llocs tenint en compte les seves dificultats.
POL HUGUET: S’han de crear itineraris accessibles i planers perquè les persones grans
hi puguin passejar, però s’ha d’acceptar que hi ha llocs més muntanyosos que
segurament les persones que tenen dificultats de mobilitat no serà un bon lloc perquè
hi passegin.
ROSA ROURA: Com podem saber aquests itineraris?
POL HUGUET: A l’Oficina de Turisme s’hi reparteixen fulletons gratuïts i també es pot
descarregar a www.anellaverdamanresa.cat . L’any passat es va fer un nou disseny i
actualització del plànol que inclou 9 itineraris principals. Aquesta edició, trenca amb
l’itinerari circular i busca enxarxar totes les rutes per tal de que cada persona es pugui
construir la seva, a mida, segons les seves preferències en cada moment.
MONTSE ROLDAN:

Comenta que el camí del Collbaix hi ha moltes roques que

entorpeixen l’accés.
POL HUGUET: Explica que intervenir no és fàcil perquè la majoria de terrenys són de
propietat privada i no de l’administració pública. També comenta que s’ha d’acceptar
que hi ha llocs muntanyosos que no s’hi podrà accedir si no es tenen unes qualitats
físiques aptes per a fer-ho.
El regidor comenta que a Manresa no hi ha grups de voluntaris que s’encarreguin de
mantenir la zona del Collbaix i anima a crear-los si és un tema que preocupa. Afegeix
que actualment, la prioritat de l’Ajuntament és adequar els itineraris més propers a la
ciutat.
La regidora Rosa M. Ortega dóna la paraula al Sr. Joan Calmet, regidor de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil.
JOAN CALMET: En primer lloc, comenta que es posa a la disposició dels assistents per
atendre qualsevol consulta i qüestió els dijous.
En primer lloc, explica que les accions de civisme no s’han pogut dur a terme ja que a
causa de la pandèmia, des de protecció civil s’ha hagut de dedicar a combatre-la.

S’han hagut de tancar equipaments d’ús habitual per les persones grans, com ara els
Centres Cívics, espais d’activitats, Casals, Centres de dia...i des de fa poc, s’ha tornat a
obrir amb totes les mesures indicades pel Procicat. També s’han fet acompanyaments
a persones als serveis hospitalaris.
Tot i això s’han seguit desenvolupant les obligacions en seguretat:
- S’han posat més de 600 sancions per compliment de l’ordenança de civisme.
Recorda que no tenim normativa pròpia per organitzar la desescalada i que
l’Ajuntament es cenyeix a la normativa competent. Explica que la flexibilització i la
permissivitat en l’activitat de la franja horària de tarda-nit de dijous a diumenge, està
generant molts problemes i a situacions complexes de gestionar. Genera molèsties als
veïns i riscos sanitaris.
Per altra banda, el Govern ha decidit recuperar paulatinament en 4-6 anys els agents
de Policia Local que la ciutat té en dèficit, segons les ràtios establertes. Comenta que
s’ha recuperat la patrulla de proximitat que es reclamava des de feia temps.
Pel que fa a les xerrades, explica que el 2020 no es van poder desenvolupar per la
pandèmia i que al 2021 estan programades pel segon semestre.
Pel que fa a la campanya de sensibilització i sanció de vehicles de mobilitat personal
(patinets), comenta que és un tema que preocupa i molesta. Actualment els patinets
han deixat de ser una joguina per ser un mitjà de transport que s’ha de cenyir a una
normativa: circular per la calçada, utilitzar casc, tenir assegurança...). Remarca que de
gener a juny s’han posat 300 sancions.
MONTSE ROLDAN: Hi ha molts ciclistes que passen pel mig del passeig i que no sempre
són persones joves les que ho fan.
ROSA ROURA: Explica que el Casal de gent gran que es troba dins de la residència de la
Font, no han pogut obrir i no tenen manera de poder contactar amb PROCICAT perquè
els assessorin pel seu cas en particular.
JOAN CALMET: Demanarà a la propera reunió de seguiment de PROCICAT, pel cas
concret que planteja la Rosa Roura.

JAUME PUIG BOU: Explica que li preocupa molt la manca de civisme i que no sap si les
sancions es cobren o no.
JOAN CALMET: Hi ha un augment de la inseguretat i les causes són diverses. Per tant
les solucions tampoc són simples. Hi ha persones sense habitatge i sense feina...per
això la problemàtica és complexíssima.
El regidor convida a seguir parlant del tema als membres del Consell un dijous.
La regidora Rosa M. Ortega dóna la paraula al regidor Josep Gili, delegat de Qualitat
Urbana, Via pública i Ciutat Intel·ligent.
JOSEP GILI: Saluda als assistents i es posa a la seva disposició per qualsevol consulta,
suggeriment o qüestió.
En relació a la primera acció inclosa, Ciutat sense barreres, informa que un 75% de les
voreres són accessibles i que es volen prioritzar els vianants vs els vehicles.
Partida pressupostària destinada a:
- 450.000€ per a rebaixos de voreres.
- 350.000€ asfaltats
Explica que enguany s’estan aplicant rebaixos de voreres a 29 llocs i ampliant voreres
de forma fixa, ja que per la pandèmia es van ampliar provisionalment.
A Manresa no hi ha un Pla d’accessibilitat i es vol fer a partir del setembre. Amb aquest
Pla s’avaluaran els punts negres per acabar de corregir les debilitats de la ciutat. El
regidor torna a demanar la participació de les persones grans assistents per contribuir
en l’elaboració d’aquest Pla.
El 2021 s’han substituït 9 bancs durant el que portem d’any i el 2020 en vam substituir
10. Poc a poc anem adequant el mobiliari urbà a les necessitats de les persones grans.
Som conscients que hi ha bancs que costa d’aixecar-se.
JAUME PUIG BOU: Comenta que sobre la recollida de residus, que havia sentit a parlar
que es faria un canvi de model amb “porta a porta”.

També comenta que a la Crt. Del Pont de Vilomara hi ha una banda molt estreta i que
els automobilistes no s’aturen als passos de vianants.
JOSEP GILI: Som conscients que hi ha moltes deficiències. Es va demanar a la FAVM
que demanés a les 16 AV, les seves prioritats per captar les necessitats de la
ciutadania.
DAVID-AARON LÓPEZ: Posem als vianants al centre de tot perquè tots som vianants i
estem molt sensibilitzats en aquesta línia.
POL HUGUET: Estem a punt per fer el canvi de model el 2022 i ja tenim la contractació
feta. Uns mesos abans es faran unes jornades per explicar-ho.
JOAQUIM GARCIA: Comenta que s’ha aprovat des de Caixa Bank fer un
acompanyament sènior per les persones grans que utilitzen el servei.
ROSA M. ORTEGA: El clam popular ha fet força i els bancs han vist la necessitat
d’adaptar-se.
MARINA HOSTA: Demana que posin transport públic a la Plaça Major.
ROSA ROURA: Hi ha municipis que instauren servei de transport públic amb busos
petits per poder arribar a llocs més inaccessibles.
LAURA PEROSTES: Fa un recordatori de les subvencions adreçades a les entitats de
persones grans i convida a les entitats a presentar candidatures pel 7è premi del
Consell de les Persones Grans.
ROSA M. ORTEGA: Felicita als membres del Consell de la Gent Gran per la bona
participació en aquest espai i desitja que passin un bon estiu.

