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ACTA 
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT 
 
Identificació de la sessió : 

Núm.  1 / 2019 

Caràcter extraordinari 

Data  1 d’abril de 2019 

Hora  19,00 h 

Lloc  Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa 

  carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46 

 

 

Assistents : 

Antoni Erro Mas                        President FAVM 

Josep Duocastella                     AAVV Viladordis 

Teresa Sanchez                        ERC 

José Antonio Carballido             Secretari AAVV Balconada 

Juan Carlos Colchero                President AAVV Balconada 

Josep Maria Coll                       Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes 

Lluís Brucart                             AAVV Sant Pau 

Andreu Font                              Escola Ítaca 

Jordi Masdeu                            CUP 

Josep Burillo                             AVV Els Comtals 

Said Ghoula                              AVV La Font 

Pilar Sucarrats                          AAVV Cots-Guix-Pujada Roja 

Pol Huguet                               Regidora del Consell del Districte de Llevant  

Joan Calmet                     President del Consell del Districte de Llevant 

Ester Cruz             Secretària  

 

 

Excusen absència: 

Rosa Roura                              Associació Gent Gran Casal Font dels Capellans 

Marina Hosta                            AAVV Sagrada Família 
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Ordre del dia: 

1) Aprovació de l'acta anterior  

2) Pressupost 2018: seguiment de les actuacions a executar al districte  

3) Tria de les actuacions a executar el 2019 

4) Torn obert de paraules  

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1) Aprovació de l'acta anterior   

Sotmesa a aprovació l’acta de la sessió anterior, de 5 de novembre de 2018, s’aprova per 

unanimitat dels assistents. 

 

2) Pressupost 2018: seguiment de les actuacions a exec utar al districte: 

El senyor Calmet relata l’estat de les actuacions segons el detall següent: 

 

ACTUACIÓ  cost 
proposta  

 import   actuacions a fer  seguiment  

          
Millora parc 
infantil sagrada 
família (ctra pont 
Vilomara) 

3.500,00    2.138,95 €  es col.locarà un  
gronxador amb 2 
cadiretes  (1 per infants 
de 3 a 7 anys i 1 per 
infants de 0 a 3 anys) es 
modificarà la situació de 
les molles 

s'hi està treballant 

          
Millora de passos 
de vianants a la 
zona de Cal Gravat 
(3a fase zona 30) 

7.000,00    7.000,00 €  Es pintaran 2 passos de 
vianants al voltant de 
l'institut i es millorarà la 
senyalització general de 
tot el barri 

FET 

          
Millora paviment 
vials de cots-guix-
pujada roja:  
pujada roja II, 
pujada roja 40, 5a- 
6a travessia,  
paviment davant 
local aavv guix 

6.000,00    3.146,00 €  es pavimentarà el lateral 
de la Crta de Vic, davant 
del local de l'AVV situat al 
Guix 

FET 
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Millora itinerari de 
vianants per 
creuar ctra del 
pont de vilomara a 
l'alçada de 
rotonda barraca 
de vinya, a tocar 
del carrer alvar 
aalto 

8.100,00    8.100,00 €  es pintarà un pas de 
vianants abans i després 
de l'illeta (la qual es 
protegirà) 

Treballs consistents 
en la senyalització de 
passos de vianants i 
instal·lació d’ 
abalisament en 
l’itinerari de vianants 
en calçada al carrer 
Sant Blai, per tal de 
connectar l’itinerari 
de vianants de Ctra. 
pont de Vilomara a 
través de la rotonda 
indicada.  

          
Millora 
enjardinament 
voltants parc 
infantil (sagrada 
família) 

4.500,00    4.500,00 €  jardinera al lateral del 
parc 

en execució 

          
Millora de la 
seguretat a 
l'entrada del pont 
sobre la c-55. Els 
Comtals 

950,00       950,00 €  s'ha posat un tros de 
barana 

FET 

          
Substitució de 
xarxa pista 
poliesportiva els 
comtals 

1.213,81    1.213,81 €    FET 

          
Senyalització de 
masies barri 
viladordis 

3.500,00     3.500,00€  senyalització informativa 
de masies seguint criteris 
de senyalització en medi 
rural 

FET 

          
  TOTAL     

30.548,76 €  
    

 

 

El President continua exposant que la senyora Marina Hosta, qui avui no ha pogut assistir i 

excusa l’assistència, vol que consti en acta que l’endarreriment en la col·locació dels 

elements infantils del parc de la Sagrada Família s’ha convertit en un perill per la quitxalla. 

També fa arribar a aquest plenari la seva opinió sobre l’excessiu preu (8.100, 00 euros) que 

suposa pintar el pas de vianants de la rotonda de la barraca i obrar uns dos metres de 

vorera amb ciment. 
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3) Tria de les actuacions a executar el 2019. 

 

El senyor Calmet dóna la benvinguda als representants de la junta constituïda a la 

Balconada. 

 

El senyor Colchero exposa que una de les qüestions a resoldre és cobrir l’escenari d’obra 

fix, a la pista poliesportiva, perquè quan plou no hi ha alternativa on fer els espectacles. 

Aquesta demanda  es troba raonable, i s’incorpora a les opcions per executar el 2019. 

 

Per part del representant de la Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes es demana que 

s’instal·li més il·luminació a l’exterior del local, situat a l’octogonal 14, on s’ha observat risc 

de caigudes. Explica que la il·luminació existent a vegades no funciona i que caldria afegir 

algun element reflectant per indicar les pilones situades al terra.  El senyor Calmet en pren 

nota per traslladar-ho al Servei d’enllumenat. 

 

La senyora Pilar Sucarrats pregunta per la parada del bus que s’havia d’establir, i recorda la 

problemàtica que representa la nova reestructuració de les línies de bus en quan a la pèrdua 

de parades al barri. Se’n donarà trasllat a mobilitat. 

 

La intervinent també pregunta per l’estudi geotècnic de la Pujada Roja II, i respon el senyor 

Calmet tot afirmant que durant aquest any ha de quedar resolt, atès que s’ha constatat que 

part del mur no tenia fonament , i un cop projectada l’actuació a fer sobre el nou mur 

l’important és que figuri al pressupost, en aquest sentit la partida correspon a urbanisme, via 

pública, no pas al consell. 

 

Sobre l’Escola Ítaca, el senyor Font comenta que cal un manteniment adequat del caminet 

de la sèquia, i el senyor Huguet es manifesta conforme, donat que no és un ramal corrent, i 

l’entrada i la sortida són de l’ajuntament. Tanmateix, s’intentarà concretar a qui pertany la 

responsabilitat. 

 

El representant de l’escola demana les possibilitats de participació que hi hauria per part de 

la mateixa; explica que els infants han treballat en un projecte per embellir el camí esmentat. 

El senyor Huguet es mostra a favor però donat que es tracta d’un aspecte més participatiu 

que de repartició de diners, les possibilitat de col·laborar s’haurien de tractar en el marc de la 

regidoria corresponent. Una altra opció és plantejar-ho al consell escolar. 
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Continua dient el senyor Font que caldria incrementar la freqüència de neteja del mur de 

l’escola per la problemàtica dels orins dels gossos. El senyor Huguet explica que per a la 

neteja d’aquests espais s’utilitza un líquid especial però que la periodicitat és cada tres 

mesos; planteja la possibilitat que es redueixi a dos mesos atenent que es tracta d’una 

escola però no creu factible que es pugui fer setmanalment. 

 

El senyor Lluís Brucart vol destacar l’enfonsament del carrer Doctor Tarrés, entre els 

números 1 a 15, i la necessitat d’un pas elevat al carrer Llobregat, i demana si es pot 

col·locar il·luminació al caminet que baixa de la Balconada a Sant Pau. 

 

S’exposa, per part del senyor Burillo, que hi ha un bidó a la pista vella que s’està rovellant i 

es proposa donar trasllat a la brigada. 

 

Per altra banda, demana tancar l’espai on s’hi ubiquen els aparells de gimnàstica per a la 

gent gran, i respon el senyor Calmet que es procurarà incloure al catàleg de Diputació. 

 

Una petició que formula el senyor Burillo i que sí es podria incloure a les propostes per al 

districte és la instal·lació de veles per la pista poliesportiva. 

 

El senyor Josep Duocastella proposa que es continuï senyalitzant les masies de Viladordis. 

 

En relació a Viladordis el senyor Calmet comenta que , fruit de la demanda d’un grup de 

caminadors de gent gran, es demana la instal·lació de bancs al llarg de la via verda resultant 

de les obres de millora de la carretera. 

 

El senyor Said Ghoula recorda la necessitat de comptar amb dos passos elevats a La Font, 

un al carrer Fra Jacint Coma i Galí, cantonada carrer Sabadell, i un altre davant l’octogonal 

14; i valora la possibilitat que en comptes de fer-se d’obra es facin de cautxú i es puguin  

incloure al pressupost del districte. També sol·licita que s’instal·lin panells informatius a 

l’entrada del barri, que són necessaris sobre tot per les ambulàncies. 

 

El senyor Toni Erro proposa com a actuació prosseguir la millora de mobilitat al barri, 

entomant com a qüestió prioritària l’eliminació de barreres arquitectòniques. El senyor 

Calmet valora la possibilitat d’incloure’s en el Pla de xoc de 2019. 
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4) Torn obert de paraules  

Entre els assistents es comenta la problemàtica que hi ha al final del carrer Sant Joan, zona 

de barraques i abocaments. 

 

El President emplaça els assistents a trobar-se abans de l’estiu, en una nova sessió de 

plenari on es decideixin les accions a desenvolupar. 

 

Es reparteix entre els assistents un exemplar del llibretó informatiu del Reglament de 

Participació Ciutadana. En aquesta publicació s’explica quines són les eines de participació 

puntuals, informa de les característiques dels òrgans permanents de participació públics que 

hi ha la ciutat, quines són les seves funcions i qui pot sol·licitar formar-ne part. Així mateix, 

exposa altres maneres per participar i promoure el debat de la ciutadania com són els 

processos participatius o les intervencions al Ple municipal. 

 

El President dóna a conèixer la campanya “pisos plens barris vius”, que té com a objectiu 

reduir el parc de pisos buits de Manresa, i vol servir per recordar les accions que els 

propietaris dels pisos buits tenen  a l’abast per incentivar-ne el lloguer. 

 

I sense cap més observació, el President aixeca la sessió a les 21:10 h. 

 


