
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa del 15 de novembre del 2012

S’inicia a les 19:10 amb l’absència d’una regidora del PSC i d’un del PP. El ple es 
preveu  curt  perquè  alguns  partits  consideren  que  en  campanya  electoral  cal  aturar 
l’activitat política municipal.
Així,  en  mitja  hora  es  ventilen  els  7  dictàmens,  que  inclouen  reconeixents  i 
modificacions  de  crèdits  menors,  nous  noms  per  carrers  de  la  ciutat  i   bases  de 
concursos artístics.
Les dues úniques mocions són les de la CUP.
En la primera es demana que s’executi  allò que diu el POUM en relació a la Plaça 
Milcentenari (que es converteixi en un espai verd, esportiu i de lleure). Se n’expliquen 
les raons de sobres conegudes i se n’hi afegeix una altra: L’Ajuntament no pot pretendre 
que la gent s’engresqui a participar en la revisió del POUM si no és el primer a complir  
allò que hi diu des de fa més de vint anys. Malgrat tot, la resta de grups consideren que  
estan d’acord “amb el fons” de la moció de la CUP però que ara no toca, que no és el  
moment i que més endavant ja ho veurem. Alguns afirmen que no s’ha de llegir  el  
POUM al peu de la lletra…
La segona moció proposa augmentar la partida dedicada a replantació d’arbrat (12.000 € 
l’any 2012) tenint en compte la gran quantitat d’arbres morts i arrencats que hi ha a la 
ciutat.  La CUP considera que millorar l’espai públic beneficia sobretot a les classes 
populars  que  és  qui  més  l’utilitzen.  La  resta  de  grups  consideren  que  hi  ha  altres 
necessitats més urgents, alguns fins i tot s’atreveixen a afirmar que mentre hi hagi gent 
passant gana no ens podem gastar diners en arbres. Per acabar d'adobar-ho, l’alcalde, en 
una de les seves sortides de to habituals, aprofita l'avinentesa per renyar als regidors de 
la CUP pels cartells enganxats a les parets de la ciutat.
A un quart de nou, i amb la sensació d’haver perdut el temps i la paciència, es dona per 
tancada la sessió.
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