
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa del 17 de novembre del 2011

A 2/4 de 7 va començar el ple de Manresana d'Equipaments Escènics (el Kursaal), en que es 
va  aprovar  la  nova  constitució  del  Consell  d'administració.  Un  cop  acabat  el  ple  del  Kursaal 
començà el ple ordinari de la corporació. Després dels “donar comptes” i de l'aprovació d'una sèrie 
de dictàmens sense massa importància, el primer debat es genera en l'aprovació d'un nou préstec per 
a Forum (660.000 €). Des de la CUP es demanen explicacions a l'equip de govern, i sobretot es 
condiciona el vot a una explicació detallada dels plans de futur. El regidor Bacardit informa de la 
voluntat  de consensuar el  futur  de l'empresa municipal amb la resta de partits,  que ara estaran 
representats  al  consell  d'administració.  Després  de  la  breu  explicació,  els  regidors  de  la  CUP 
s'abstenen en la votació.

La primera moció que es sotmet a votació és la que proposa vetllar per la conservació de la 
farinera “La Favorita” i la fàbrica dels “Polvorers”, presentada per la CUP. Després d'explicar els 
motius de la moció, el regidor d'urbanisme explica que ja s'estan fent passes en aquesta direcció, ja 
que s'ha parlat amb els propietaris i s'intenta arribar a un acord amb ells. No retirem la moció,  
perquè creiem que no es contradiu amb les accions dutes a terme, però la majoria de vots són 
contraris a la proposició i per tant no és aprovada.

Si que s'aprova, en canvi, la moció en la que proposem la construcció d'un camp de vòlei 
platja a la llera del riu, a prop del Congost. L'equip de govern l'accepta, però eliminant qualsevol 
limitació temporal. El PSOE aprofita per fer demagògia amb els ajuts socials, i finalment la moció 
s'aprova amb l'abstenció dels regidors de la CUP, que no veiem clara la manca d'un compromís 
temporal.

Finalment, la moció conjunta presentada per CiU, PSC, ERC i la CUP contra el racisme i la 
xenofòbia brinda la sorpresa de la nit. El regidor de la PxC, Sebastià Llort, vota a favor de la moció 
(el Pericas no), i es fa evident la divisió al partit feixista (de fet, els dos regidors de la Plataforma ja 
no es miren ni a la cara).  Després de la moció,  l'alcalde aprofita per reprovar a l'Animal i  per 
demanar disculpes per no haver deixat reprovar-lo en el ple anterior. 

Després de les preguntes a l'equip de govern, on queda clar que tancaran el viver d'empreses 
d'economia social i deixaran oberta la Kampana, l'alcalde aixeca la sessió a les 9 en punt.
Per concloure, es celebra el ple d'Aigües de Manresa, en el que s'aproven els nous estatuts, redactats 
a  instàncies  d'una  moció  de  la  CUP,  que  permeten  que  tots  els  grups  municipals  tinguin 
representació al  consell  d'administració (aquests  mateixos  canvia també es  faran al  Kursaal  i  a 
Forum). Finalment, no gaire més tard de 2/4 de 10, els regidors i regidores podem anar cap a casa.
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