ACTA DE LA 4ª SESSIÓ DEL
CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA
9 d’abril de 2019
Curs 2018-2019
La sessió del 4 d’abril va comptar amb el regidor de Serveis Territorials i Esports, Enric Vilaregut.
Amb l’objectiu de conèixer què es fa a l’Ajuntament i apropar-lo als infants, en aquesta sessió
els regidors i regidores infantils van entrevistar al regidor a partir de preguntes que havien
treballat a classe amb els seus companys sobre les àrees de les quals el regidor n’és responsable.
En aquesta ocasió, les representants de l’escola Vedruna-El Carme van excusar la seva presència
per incompatibilitat horària amb una altra activitat.
La sessió va estar presidida per la regidora de Participació Ciutadana, Maite Gallifa, i també va
comptar amb els alumnes de sisè de l’escola Puig-Agut i l’escola Pompeu Fabra, que hi van
assistir de públic.

GENERALS
1. Representant del Puig-Agut. T’agrada ser regidor?
2. Representant del Puig-Agut. En quina de les dues regidories et trobes més còmode?
>> En resposta a les dues primeres preguntes, el regidor els va explicar que si que li agrada ser
regidor i que es troba còmode a les dues regidories. A la d’Esports s’hi troba còmode perquè
durant molts anys ha estat esportista i és un món que coneix. També es troba còmode a la de
Serveis Territorials ja que també és un món que coneix però professionalment ja que és enginyer
i ha treballat durant 20 anys com a tècnic d’aquest àmbit al Consell Comarcal.
3. Representant de Casals Gràcia. Costa molt portar i controlar totes aquestes tasques? Quina
t'agrada més?
>> Si que costa però és qüestió d’organització.
4. Representant de Casals Gràcia. Quants anys fa que ets regidor?
>> Sóc regidor a l’ajuntament de Manlleu des de 2015.

ESPORTS
1. Representant del Pompeu Fabra. Per què vas decidir ser regidor d'esports?
>> El regidor els va explicar que ser regidor d’esports – o del que sigui – no és una decisió que
es prengui individualment. El fet de ser regidor d’un tema determinat va lligat a una llista
electoral i a la ciutadania que vota. Un cop la gent ha votat i hi ha una llista escollida per formar
el govern, les persones que formen aquesta llista es reparteixen les diferents àrees o temes, és
a dir les regidories, segons hi tinguin més o menys afinitat (proximitat). A ell el van escollir els
seus companys com a regidor d’esports perquè era un dels regidors més esportistes.
2. Representant del Pompeu Fabra. Quan tardaran a acabar la pista del costat del pavelló?
>> El regidor els va anunciar que aquesta setmana o la que ve la pista estarà acabada.
3. Representant dels Quatre Vents. Seria possible fer una pista de futbol i adaptada pel bàsquet
a la zona de la llar d’infants Els Picarols? La que hi ha actualment està ocupada per joves i mai
ens deixen jugar.
>> El regidor els va comentar que també ho havia vist, que tenien raó i que en prenia nota. Els va
explicar que a Manlleu hi ha 19 parcs infantils i que és cert que són tots per nens i nenes més
petits, des de la seva regidoria se n’és conscient però en aquest moment no saben massa com
resoldre-ho.
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En aquest punt intervé la regidora de Participació Ciutadana, Maite Gallifa, i els explica als
regidors infantils que en l’últim ple infantil d’aquest curs – el del mes de juny – es comunicarà als
regidors infantils quines de les propostes que han anat fent durant tot el curs es podran tirar
endavant i quines no.
4. Representant dels Quatre Vents. Es pot invertir pressupost en millorar l'skate park?
>> Els va explicar que la setmana passada havien fet una reunió per aquest tema i que van anar
amb persones que fan servir l’skate a veure’l. Va afegir que com a ajuntament es pensaven que
ho feien bé però que aquestes persones els van fer adonar que hi ha coses que, quan vas amb
patins i utilitzes l’skate, no estan bé. Després d’haver parlat amb les persones que utilitzen l’skate
va anunciar als regidors i regidores infantils que hi faran bastantes reformes.
5. Representant dels Quatre Vents. Es podria posar una pista pública de pàdel o bàdminton en
comptes d'una de futbol?
>> Els va dir que d’entrada les de pàdel ho veia bastant difícil perquè són pistes complicades a
nivell de costos i de manteniment. Pel que fa a les de bàdminton, es podrien plantejar a dins de
les escoles ja que han d’estar en llocs tancats.
6. Representant del Puig-Agut. T’ocupa molts caps de setmana la regidoria d’esports? Què et
suposa això?
>> Si, molts. Penseu que a Manlleu hi ha molts clubs: de futbol, de bàsquet, de hoquei, ciclistes,
ocellaires... i que cada cap de setmana hi ha coses. És molt difícil ser a tots els actes que
s’organitzen però ho intento.
7. Representant del Puig-Agut. Com doneu suport des de l’ajuntament a les entitats esportives ?
>> A Manlleu, per sort, hi ha moltes entitats esportives. També hi ha esportistes molt bons. No
obstant, entenem que l’esport l’han de fer els clubs i que l’Ajuntament el paper que té és posar
les condicions adequades per a que així sigui. Els clubs tenen el personal que obre i tanca els
equipaments, la llum, la neteja o el manteniment de les instal·lacions gratuït, no els costa res ja
que això ho posa l’ajuntament. Per la Final Four de hoquei que es va jugar fa poc em van comentar
que hi ha països com Alemanya o Holanda en els que els ajuntaments no paguen res.
8. Representant del Puig-Agut. Està prevista alguna millora en l’equipament esportiu de Manlleu
pròximament?
>> El regidor va respondre que si ja que a part de la pista també està previst fer millores a les
piscines, a les dues pistes del pavelló i a la teulada, també als vestuaris del camp de futbol i a
l’skate park. Per altra banda, també els va comentar que és conscient que hi ha pendent fer més
pistes obertes ja que els clubs són molt bons però ocupen els equipaments moltes hores i això
no és just per la resta de persones però que no sabia si es podria arribar a tot.
9. Representant del Puig-Agut. Quines són les activitats esportives més destacades que
s’organitzen a Manlleu?
>> Va explicar-los que a el cap de setmana el pavelló, camp de futbol estan sempre plens pels
partits regulars de lligues. També va explicar-los que hi ha un club de boxa molt bo, el Hook
School, i que quan fan activitats les fan al pavelló. Per altra banda hi ha la Final Four de hoquei
que es va jugar fa poc, el campionat d’Espanya de ciclocròs que se celebra a l’arborètum a finals
d’any, etc. En definitiva, que se celebren moltes activitats esportives cada setmana.
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10.Representant del Puig-Agut. Què necessites per constituir una entitat esportiva?
>> El regidor els va respondre que el més essencial és tenir il·lusió i que l’any passat va anar a
veure’ls una persona que tenia moltes ganes de constituir una entitat però no sabia com fer-ho
ja que, per exemple, havien de fer uns estatuts, que són unes normes que regulen el
funcionament de les entitats: qui és el president, on tenen la seu, a quines activitats es dedicaran,
etc. Des del Servei d’Esports se’ls va ajudar a fer la documentació i a presentar-la a la federació
corresponent. Era el Club d’Escacs.
11.Representant de Casals Gràcia. Tens relació amb totes les entitats esportives?
>> La resposta del regidor va ser que això és el que s’intenta des de l’Ajuntament.
12.Representant del Puig-Agut. T’agraden els esports en general? Gaudeixes en aquesta regidoria?
>> Aquesta pregunta es respon conjuntament amb la següent.
13.Representant de Casals Gràcia. Practiques algun esport?
>> El regidor els va explicar que al llarg de la seva vida n’ha practicat molts. Fins als 50 anys va
jugar a futbol, també ha jugat a tennis i ha fet rugbi... actualment fa pàdel i també balla.

SERVEIS TERRITORIALS
1. Representant del Pompeu Fabra. Com ho feu per decidir si es poden fer o no més pisos en un
lloc determinat de Manlleu?
>> El regidor els va explicar que a l’hora de decidir una cosa així hi ha bastants condicionants i
que les decisions venen bastant donades per la lògica. És a dir, es parteix d’una ciutat que ja està
feta i, per exemple, no es poden fer pisos al costat del riu ni de les zones industrials per soroll. Va
afegir que hi ha una eina urbanística que es diu POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)
que defineix on es poden fer cases i on no, planifica a bastants anys vista. Per exemple, el volum
de població que hi ha a Manlleu també determina el número d’habitatges que es poden construir.
2. Representant del Pompeu Fabra. Al Pompeu Fabra s'han fet obres per engrandir el menjador i
no haver de fer tants torns per dinar. Però gairebé s'acaba el curs i no hi ha la cuina feta. Estarà
enllestida pel curs vinent?
>> El regidor els va anunciar que s’espera que si, que estiguin pel setembre, i els va explicar que
com que han de fer obres mentre els alumnes són a classe és difícil avançar i per això són més
lentes.
3. Representant del Pompeu Fabra. Per què no hi ha carrils bici a Manlleu?
4. Representant de Casals Gràcia. Teniu pensat fer carrils bici?
>> El regidor els va explicar que si que n’hi ha però que no estan senyalitzats com a tal. Ca afegir
que, no obstant això, en el proper POUM des de l’Ajuntament es preveu fer carrils bici que arribin
a les escoles i que siguin rutes segures. Va dir-los que és complicat fer carrils bici perquè aquí no
hi ha tanta costum d’anar en bici com en altres llocs i també perquè els carrers estan fets de tal
manera que és difícil afegir un carril bici sense treure places d’aparcament de cotxes.
5. Representant del Pompeu Fabra. A l'escola Pompeu Fabra aniria bé tenir una pista coberta per
quan plou. És possible cobrir-ne una de les dues que tenim?
>> La resposta del regidor va ser que si que és possible, tot i que cal tenir present que en una
ciutat hi ha tantes coses per fer que és molt important prioritzar. Va explicar-los que fa poc a
l’escola Pompeu es van canviar la caldera i els aïllaments i que ara hi ha en marxa la cuina nova.
Va afegir que si que és possible cobrir la pista del Pompeu però que ara mateix, sincerament, ho
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veia difícil de fer ja que cal tenir en compte que si es fa al Pompeu també s’hauria de fer a les
altres escoles. De totes maneres el regidor va considerar que és una bona idea i va dir que se
l’apuntava per al futur.
6. Representant dels Quatre Vents. Què s’hi farà a la zona dels pisos de Can Garcia, un cop
enderrocats?
>> El regidor va explicar-los que l’edifici estava en molt males condicions i que s’havia
d’enderrocar. També que la Generalitat n’és la propietària i que la seva idea és fer-hi pisos nous.
7. Representant dels Quatre Vents. Es podria fer un parc més orientat a nenes i nens de la nostra
edat? És a dir, amb tirolines, estructures i obstacles.
>> El regidor els va fer saber que a Manlleu hi ha 19 parcs infantils i que des de l’ajuntament es
creia que estaven bé però que s’havien adonat que se n’han de fer per a la franja d’edat entorn
els 12 anys. També els va comentar que consideren que la tirolina és perillosa però que miraran
amb altres elements com rocòdroms, obstacles, teranyines...
8. Representant del Puig-Agut. Pots explicar a un nen o nena què és ser regidor de Serveis
Territorials?
>> El regidor els va començar dient que la pregunta era bona però que no era fàcil d’explicar. Va
continuar dient que des de Serveis Territorials es cuiden de tots els temes que tenen a veure amb
la ciutat i el territori: els llums del carrer, els parcs i els jardins, les llambordes de les voreres, la
neteja dels carrers... Fan funcionar la ciutat. Per exemple, va informar-los que a Manlleu hi ha 17
persones que s’encarreguen de la neteja de la ciutat; també que hi ha 5183 arbres i que hi ha
persones de l’àrea de Serveis Territorials que els poden i els arreglen quan toca, etc.
9. Representant del Puig-Agut. Si vull fer obres a casa que cal que faci, en quant a llicències?
10.Representant de Casals Gràcia. És necessari demanar llicència per una petita obra a casa?
>> La resposta a la pregunta va ser que si que cal demanar una llicència; encara que es faci el
lavabo nou i que sigui petit s’ha de demanar llicència d’obres ja que bé s’ha de treure la runa
correctament (no es pot llançar a un contenidor qualsevol).
11.Representant del Puig-Agut. Es necessita molt manteniment a una ciutat com Manlleu?
>> El regidor els va explicar que si i ho va exemplificar amb algunes dades per a que els regidors/es
se’n poguessin fer una idea: a Manlleu hi ha 500 papereres que es buiden un cop per setmana,
600 bancs per seure que s’han de pintar i netejar, 25 fonts que s’han de mantenir, 158
contenidors que es buiden cada dia, les fulles dels arbres que s’han de recollir a la tardor, la
brigada fa unes 1200 actuacions a l’any i està formada per 11 persones que fan de jardiners,
paletes, ferrers, fusters, pintors, mecànics...
12.Representant del Puig-Agut. Cal sancionar a molta gent per saltar-se les lleis o normes
urbanístiques ?
>> El regidor va respondre que s’intenta que no però a vegades si.
13.Representant de Casals Gràcia. Com sabeu si a un carrer hi ha un forat, si hi ha un fanal que no
va...?
>> El regidor va explicar-los que hi ha diferents maneres de saber-ho: l’àrea de Serveis Territorials
té molts treballadors al carrer que identifiquen les coses que s’han espatllat o que no funcionen,
també hi ha la ciutadania que cada any fa arribar a l’Ajuntament més de 1000 aportacions.
En aquest punt intervé la regidora de Participació Ciutadana, Maite Gallifa, recordant la sessió
anterior del Consell en la que la Mª Josep Palomar, regidora de Noves Tecnologies, va explicar-
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los que l’Ajuntament també disposa d’una app a través de la qual la ciutadania pot fer arribar
incidències: si hi ha un llum que no funciona, una vorera en mal estat, etc.
Amb aquestes paraules la regidora de Participació Ciutadana tanca la sessió aprofitant per
explicar als regidors infantils i al públic que la següent sessió serà al juny i es farà la cloenda del
curs i que serà llavors que des de l’Ajuntament s’anunciarà quina proposta es tirarà endavant de
totes les que els i les alumnes de sisè han anat fent al llarg del curs.

