
Proposició  del  GM  de  la  CUP  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Manresa  del  15  de 
novembre del 2012 a favor d’executar allò que indica el POUM en relació a la 
Plaça Milcentenari.

Atès que és objectiu compartit d’aquest Ajuntament avançar cap a la reducció de la 
circulació  d’automòbils  a  l’interior  del  centre històric  de Manresa i  que és  voluntat 
d’aquest Ajuntament ubicar la zona blava a partir de criteris de mobilitat.

Atès que en sessió ordinària de 16 de novembre de 2008 aquest Ple va aprovar la 
redacció del projecte per a convertir la plaça Milcentenari en un espai verd, esportiu i 
de lleure.

Atès que l’ocupació mitjana de l’aparcament provisional ubicat en aquesta plaça fou 
l’any 2011 de només un 11% i que, amb el nou que s’inaugurarà a la Via Sant Ignasi, 
ja seran sis els aparcaments oberts al  públic situats al  voltant del barri antic de la 
ciutat.

Atès que és per tots conegut que al Barri Antic hi manquen espais per a què els nens i 
nenes hi  puguin jugar i  fer esport  i  que aquesta mancança s’ha vist  agreujada els 
darrers anys per l’aparició de nombroses terrasses de bars i restaurants.

Atès que la fi de l’activitat de diversos establiments comercials en carrers propers a la 
Plaça Milcentenari demostren que aquest aparcament no és una bona eina de suport 
al comerç del centre històric de la ciutat.

Atès  que  l’actual  POUM  qualifica  de  zona  verda  la  plaça  Milcentenari  i  que  és 
contraproduent  que al  mateix temps que es promou la participació ciutadana en la 
revisió d’aquest Pla sigui el mateix ajuntament el que no compleix amb allò que s’hi 
indica des de fa més de vint anys.

Atès que en aquesta plaça hi ha situats un Alberg de Joventut i un Centre Obert per a 
nois i noies que es beneficiarien d’un espai esportiu, verd i de lleure.

Atès que el projecte es podria realitzar per fases i que en un principi es podria adequar 
l’espai central de la plaça com a espai esportiu i de lleure amb una inversió mínima i 
mantenir temporalment l’aparcament situat més a la vora de l’entrada de l’Església del 
Carme.

Proposa.

Convertir, al llarg del 2013, i preferiblement abans de l’estiu, l’espai central de la Plaça 
Milcentenari en un espai esportiu, verd i de lleure. 

No obstant el ple decidirà

Adam Majó Garriga            GM de la CUP


