
Acta sessió Consell del Districte Nord, 6 de novembre de 2017 

 

Assistents: Sr. Jaume Canudes Marsinyac 
 Sr. Albert Serra Serena  
Sra. Ana Cecilia Querol Muñoz  
Sr. Josep Maria Torrent 
Sr. Gheorghe Marin Berchesan (ICV) 
 Sra. Alba Baltiérrez (ERC) 
Sr. Josep Maria Prat (AAVV Poble Nou) 
 Sr. Antoni Nacenta (AAVV Poble Nou) 
Sra. Mª Alba Castellana (AGRUPEM, Ass. Esclerosi múltiple del Bages) 
Sr. Jaume Puig Bou (Grup escènic Nostra Llar Casa Parroquial) 

 
Secretària:  Sra. Montserrat Puig Jò 
 
Regidors de districte: Sr. Jordi Serracanta Espinalt 
   Sra. Àngels Santolària Morros 
 
 
Participen la Regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Manresa, Sra. Anna 
Crespo i Obiols, per explicar de què es tracta que Manresa sigui Capital de la Cultura 
Catalana 2018, i la Sra. Montserrat Gibert i Antich, Tècnica de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Manresa, que explica el pressupost participatiu. 
 
 
Absents: Sr. Carles Boix Plans, Sr.  Miguel Cerezo Ballesteros, Sra. Montserrat Cervelló, 
Sr. Jordi Garcés Casas, Sr. Felip González Martín, Sra. Rosalia Jiménez, Sr. Toni Martin 
Bravo, Sra. Luisa Montes Romero, Sr. Fermí Porta Roca, Sr. Salvador Portabella 
Ballester, Sr. David Raluy Salamero, Sra. Glòria Sag Méndez, Sr. Xavier Torà Aribau, Sra. 
Immaculada Vázquez, Sr. Francesc Velasco, Sr. Josep Vilaseca Santasusana. 
 
 

Punt 1. Aprovació de l’acta anterior  

 
L’acta de la sessió del 20 de juny de 2017 queda aprovada. Ja havia estat enviada per 
correu electrònic i revisada pels/per les assistents. 
 
 
Punt 2. Intervenció de la Tècnica de Participació Ciutadana. Pressupost participatiu 

2018 

 
 
La Sra. Montserrat Gibert inicia la intervenció explicant que ja s’està treballant en el 
pressupost participatiu de l’any 2018. 
 



Es preveu un pressupost de 30.000,00€ pel Districte, des d’on es decidirà què es dedica 
aquest import. 
Pel proper any 2018 es proposa convocar els Consells Sectorials i explicar els projectes 
aprovats l’any 2017 i quines són les previsions pel 2018. 
 
S’expliquen les experiències prèvies (pressupost participatiu 2015 i 2016), evidenciant-
se un increment substancial de participació d’un any a l’altre. 
 
La participació ciutadana en el pressupost participatiu de l’any 2017, ha estat 
notablement superior, i un exemple per d’altres municipis. 
 
Previsió 2018 Pressupost Participatiu: 
 
Es preveu que hi haurà una Comissió tècnica i una Comissió política implicades en el 
pressupost participatiu de l’Ajuntament de Manresa. 
 
 
Cronologia: 
 

- Presentació de les propostes: entre novembre de 2017 i gener de 2018 
- Valoració de les propostes: febrer de 2018 
- Presentació d’esmenes: març de 2018 
- Exposició de les propostes: març – abril de 2018 
- Sessions temàtiques: abril – maig de 2018 (és una fase nova. Es proposa per fer 

més amenes les sessions, més curtes i on es puguin fer preguntes) 
- Votació: maig de 2018 

 
Novetats: 
 

- Els/les ciutadans/es també poden presentar projectes 
- Elaboració d’un informe tècnic municipal, molt detallat, per evitar que a 

posteriori surtin inconvenients en l’execució de les propostes. 
- Deliberació inicial en una sessió el 22/11/2017 al Casino. Sessió de Treball amb 

Consells de districte, Consells sectorials i propostes presentades. 
Aquesta sessió servirà per poder valorar si hi ha idees en comú i poder-les 
unificar. 

- Deliberació durant la presentació de les propostes. 
Es preveu exposar a la web municipal els projectes, i poder-hi afegir comentaris 
a favor i en contra. Aquestes valoracions seran argumentades i passaran per un 
filtratge. 

 
Reptes pendents de cara a l’any 2019: 
 

- Edat participants (fins ara l’edat mínima són 16 anys, però es podria rebaixar) 
- Que la participació ciutadana en temes de ciutat vagi més enllà del pressupost 
- Millorar la gestió interna (gestió més ràpida pel què fa a l’execució dels 

projectes guanyadors. 



 
S’obre un torn de preguntes en relació amb l’explicació de la Tècnica de Participació 
Ciutadana. 
 
La Sra. Ana Cecilia Querol demana si l’informe tècnic que es presenta amb el projecte 
el fa l’Ajuntament o qui proposa. Es respon que l’informe tècnic l’elabora l’Ajuntament 
de Manresa. 
 
Es dóna per finalitzada la intervenció de la Tècnica de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Manresa, Sra. Montserrat Gibert i Antich. 
 
 
Punt 3. Intervenció de la Regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Manresa 

 
 
La Sra. Anna Crespo i Obiols, Regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de 
Manresa, intervé per explicar a l’engròs quines són les fites per la nostra ciutat l’any 
2018, en què Manresa serà la capital de la Cultura Catalana. 
 
Es projecta un vídeo, que es mostrarà a la roda de premsa de presentació de Manresa, 
capital de la Cultura Catalana 2018, prevista pel 14 de novembre de 2017. 
 
La idea és que Manresa aprofiti l’oportunitat i les eines i entitats de què disposa i que 
se n’iniciïn d’altres. Hi ha una voluntat de continuïtat de la suma de tot, un cop 
acabada la capitalitat cultural. 
 
Amb aquest objectiu, es revisen les propostes enviades per diferents entitats culturals, 
etc... i es valoren d’acord amb uns criteris establerts. 
 
També es procurarà recuperar vells espais de la ciutat. 
 
El programari ja està tancat, tot i que es continuen buscant patrocinadors, apart de les 
subvenció d’altres administracions. 
 
La programació dels actes s’enviarà trimestralment. 
 
Un cop finalitzada la projecció del vídeo i de les explicacions de la Regidora Crespo, es 
dóna per finalitzada la seva intervenció. 
 
 
Punt 4. Estat d’execució de les actuacions aprovades pel Consell del Districte Nord 

 
El Regidor Serracanta, president del Consell del Districte Nord, pren la paraula. 
 
 
Pel què fa a les actuacions aprovades per executar l’any 2017 al Districte Nord, l’estat 
d’execució és el següent: 



 
- Millora del paviment aixecat per arrels dels arbres al C. Abat Oliva (2a fase). 

La primera fase es va dur a terme fa 2 anys. S’està treballant tècnicament per 
executar aquesta segona fase que, en principi, s’hauria d’haver acabat el 
31/12/2017. 

 
 

- Millora parterres zona atalaia. Hi ha una proposta per recollir impressions per 
l’atalaia per tal que no sigui una decisió unilateral.  
**Surt el tema que la Plaça de la Concòrdia és un espai de passeig per a gossos. 
 
Hi ha el projecte de fer de Manresa una “vila florida”, intentant posar flors en 
diferents espais.  
 
De moment, és difícil perquè hi ha un conflicte usos – arreglar espais. Tot i així, 
s’estan buscant espais per poder-h plantar flors, cuidar-los i protegir-les, tenint 
en compte que no se’n pot fer un abús, tant pel clima de Manresa com per com 
per sostenibilitat (abús de l’aigua). 
 
Es posa d’exemple el C. Divina Pastora, on ihi ha flors a banda i banda i està ben 
cuidat. La gent respecta l’espais i no trepitja les flors. 
 

- Il·luminació de l’escultura Homilies d’Organyà. Projecte finalitzat. S’ensenya 
fotografia de l’aspecte de l’escultura il·luminada. 

 
- Condicionar el terra d’accés a la carpa de l’Escorxador (tarima o terra similar). 

Aquest projecte queda supeditat a les obres per instal·lar la facultat de 
Medicina a aquest espai per part de la FUB. Aquesta quantia podria sobrar 
(2.248,00€) 
 

- Instal·lar “car stop” al C. Jaume d’Arters. Projecte pendent que des de 
Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa es defineixi on ha d’anar. 
 

- Posar més il·luminació al C. Enric Granados. Projecte previst per finalitzar a 
finals de novembre de 2017. S’ha complicat i endarrerit per un tema de 
proveïdors i retard en servir material. 
 

Punt 5. Torn obert de paraula 

 
 
El Sr. Jaume Puig demana que si varen sobrar diners de l’aportació municipal per les 
obres del Districte Nord, es podrien invertir en l’Escorxador, doncs hi manquin 
millores. 
 



El Regidor Serracanta respon que l’AAVV del Poble Nou es trasllada de l’Escorxador 
perquè aquest espai es s’usarà com a nova facultat de Medicina, que suposa una 
important fita per la Manresa. El cost serà a càrrec de la FUB. 
 
L’escorxador és un element patrimonial on fins ara s’hi han destinat pocs recursos. Ara 
la FUB hi invertirà recursos propis. 
 
Com a seu de l’AAVV del Poble Nou es busca un espai alternatiu, on poder-hi dur a 
terme les activitats i que tingui un fàcil accés. Pel motiu que no hi ha locals municipals 
de propietat al Barri, el lloguer de l’espai anirà a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Per a l’adequació d’aquest espai es rebrà ajuda de la FUB. Es preveu que cap al gener o 
febrer de 2018, el local ja haurà d’estar a disposició de l’AAVV. Hi ha el compromís de 
poder continuar amb les activitats de l’AAVV ininterrompudament. 
 
Per tant, els diners sobrants, aniran destinats a aquesta adequació, i es traslladaran a 
l’any 2018. 
 
 
 
Pel què fa a la proposta d’ampliació de la parada del bus de l’entorn de l’IES Pius Font i 
Quer, que no va ser aprovat per executar-se, es continua reclamant que els busos no hi 
caben bé, i tapen el pas de vianants, la qual cosa fa perillosa la circulació tant de 
vianants com de cotxes a la zona. Ho complica que també hi ha contenidors. La 
proposta es torna a posar sobre la taula per millora la seguretat viària. 
 
Igualment, es demana que dels diners sobrants, s’hi faci una inversió. 
 
 
 
 
 
La Sra. M. Alba Castellana, presenta una queixa en relació a la zona de vianants del 
bar-restaurant La Soca al Centre Hospitalari, ambdós costats. Anant amb cadira de 
rodes, aquesta queda encallada per unes reixes que no tenen una forma òptima pel 
seu pas. 
 
Proposta de posar-hi unes reixes pel pas de l’aigua, però que no interfereixin al pas de 
les cadires de rodes, un sistema similar al que tenen a Girona. 
 
També es proposa que el romanent de l 2017 s’inverteixi a aquesta millora. 
 
 
 
El Sr.Gheorghe Marin demana una millora en la senyalització a l’entorn de l’Escola La 
Sèquia, C. de la Pau (davant taller Comellas) i Institut Pius Font i Quer. En aquests 
espais les senyalitzacións estan o bé tombades o bé apunt de tombar-se. 



 
Proposa que es tingui en compte per revisar. 
 
 
El Sr. Gheorghe Marin també exposa que a l’entorn de l’escola La Sèquia no es veu res 
quan es fa fosc. Demana més i millor il·luminació. 
 
La Regidora Santolària demana que, quan es detectin aquest tipus de problemes, 
s’enviï la queixa o correu electrònic a l’Ajuntament de Manresa, per tal de poder-ho 
revisar i subsanar.  
 
 
 
 
El Sr. Jaume Puig parla de les arrels del arbres del C. Font del Gat. Quan es varen 
arreglar, van treure dos bancs per seure (davant del Frankfurt Xavi), i no es varen 
tornar a instal·lar. 
 
També exposa que l’entrada o sortida del Passatge Borés (Flor de Lis o Mossèn Serapi 
Ferrer), ha quedat molt fosca. 
 
 
 
 
La Sra. Alba Baltiérrez diu que, tot i haver-se presentat una queixa en relació amb la 
brutícia de la pista de bàsquet del Passatge Borés, continua estant molt bruta de 
caques de gos sobretot. Potser posant-hi encartellat per sensibilitzar els propietaris. 
 
La Regidora Santolària diu que els passatges s’acostumen a utilitzar per passejar 
gossos, tot i que això no és excusa per deixar-los bruts.  
 
Els veïns, però, pateixen les males olors.  
 
Igualment és malaguanyat l’espai de la pista de bàsquet, si no es pot mantenir net. És 
un espai, d’acord amb la Regidora Santolària, que no es pot perdre, per tant, s’hauria 
de cuidar més. 
 
El Regidor Serracanta confirma que l’espai s’ha descuidat, i que són molts els espais 
que necessiten de millor manteniment. 
 
Surten propostes com ara vigilància policial. De fet, ja es fa, però és difícil enganxar qui 
embruta “in fraganti” per  poder-lo/a sancionar. 
 
La Regidora Santolària dóna la raó que els cartells convencionals no són suficients en 
aquests carrers més susceptibles de ser poc cuidats en ser poc transitats. 
 
 



 
 
El Sr. Gheorghe Marin diu que en el Districte Nord no hi ha un espai per a gossos, 
essent el més proper el del costat del baixador dels Catalans, que és el més proper a la 
zona.  
 
Es proposa que per la zona de Can Font s’hauria d’habilitar algun espai per a gossos. 
 
El Regidor Serracanta i la Regidora Santolària diuen que es va proposar l’ús d’algun 
solar proper al C. Dante com a  espai lliure per gossos, però un cop demanat als veïns, 
varen decidir que no estaven d’acord amb la idea. 
 
La Sra. Castellana diu que a l’espai de la gespeta ja s’està “fent servir” com a espai 
lliure per gossos  i els seus propietaris no netegen. Si a més a més, s’adequa un solar a 
la vora, tindrien males olors per ambdues bandes del seu edifici, per exemple. 
 
El Sr Gheorghe Marin diu que hi ha molts espais malaguanyats per tot arreu. 
 
Sobre el tema dels gossos, el Regidor Serracanta i la Regidora Santolària són conscients 
que hi ha moltes queixes de veïns. Ja hi ha campanyes per censar gossos per tenir-ne 
més control, però tot i així s’és conscient dels problemes de brutícia i d’espai.  
 
S’obre la possibilitat que els mateixos veïns proposin algun espai per poder-lo habilitar. 
 
El Sr. Josep Maria Torrent exposa que el bloc del costat del Supermercat Llobet està 
ocupat. Els ocupes tenen gossos grossos. Ell és veí del C. Dante, i “pateix” les pudors i 
brutícia de la gespeta. Aquests gossos van deslligats i hi són a totes hores. El soroll que 
fan també és important. 
 
La Regidora Santolària confirma les sancions als propietaris dels gossos, i que tot 
plegat és un problema de civisme. 
 
 
 
 
 
El Sr. Josep Puig demana que es tregui la cartellera on hi publica l’AAVV de la Ctra. de 
Santpedor es tregui de l’Avinguda dels Dolors i es posi en un lloc més visible.  
 
El Regidor Serracanta demana on els aniria bé que la posessin, i es respons que a la 
zona de La Parada està bé, però en un lloc visible. De passada, demana que la 
cartellera sigui més gran. 
 
 
 
 
A les 20:30 hores es dóna per finalitzada la sessió. 


