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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICT E PONENT 
 
 
Lloc de celebració: CC Selves i Carner   Hora d’inici: 19,05 h  
Data: 9/11/2017                Hora d’acabament: 20,40 h 
Num. :3/17 
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Pressupost del Districte 2017: Seguiment de les actuacions a executar 
3. Informacions vàries: 
 a) Pressupost Participatiu 
 b) Manresa, capital de la Cultura Catalana 
4. Torn obert de paraules  
 
Assistents: 
Cristina Cruz Mas, regidora de Districte. 
Pol Huguet Estrada, regidor d’Entorn Natural i de Participació  
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya 
Jaume Torras Casas, en representació de l’AV El Suanya 
Anna Sáez Rubió, de l’AV Torre de Sta. Caterina 
Anna Pujol Martín, en representació del Pont Nou 
Josep M. Sala Vilarasau, en representació d’ERC 
Pere Fernández Robles, en representació de Ciutadans 
José Manuel Prado, en representació de Ciutadans 
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi 
M. Alba Borrós Vila, en nom propi 
Cèlia Capell Castellà, en nom propi 
Rosalia Muñoz Segura, en nom propi 
M. Jesús Aloy Gómez, de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la 
Comissió. 
 
La regidora Cristina Cruz dóna la benvinguda als assistents al plenari, justifica l’absència del regidor 
Jaume Arnau, president de la Mesa, per indisposició i l’absència del Sr. Faustí Fíguls. Tot seguit 
dóna pas a l’ordre del dia fixat per aquesta reunió. 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
 
La regidora Cristina Cruz demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la 
darrera sessió del dia 27 de juny de 2017, la qual ja es va remetre prèviament als membres del 
Consell, i com que ningú hi diu res en contra, es dóna per aprovada l’acta anterior. 
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La regidora Cruz demana canviar l’ordre del dia a fi que la Sra. M. Jesús Aloy Gómez, de Manresa 
Capital de la Cultura Catalana 2018, pugui realitzar la seva exposició en primer terme i poder marxar 
a continuació. Tothom hi està d’acord i la Sra. Aloy explica el projecte: 
 
2. Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018 
 
La Sra. M. Jesús Aloy explica que  s‘inspira en la Capital Europea de la Cultura i que els objectius són: 
• Contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi  social de la llengua i cultura catalanes 
• Incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes 
• Promocionar i projectar el municipi tant a l'interior com a l’exterior 
 
Els objectius estratègics són : 
- Contribuir a reforçar el perfil i la vocació cultural de la ciutat, amb una visió estratègica. 
- Fer visibles els actius culturals ja existents a la ciutat i ampliar el radi de la programació i la participació 
cultural als àmbits menys coberts (arts visuals, noves tecnologies, diversitat, etc.). 
- Assegurar que les apostes importants tenen continuïtat i que enllacen amb una visió a llarg termini. 
 
És una gran oportunitat per a Manresa: 
. Un catalitzador per accelerar l’activitat de la ciutat en termes culturals, turístics i de desenvolupament 
. Un reforç del caràcter de capital territorial dins la Catalunya Central 
 
Per posar en valor la cultura manresana: 
. Promocionar  la ciutat, ampliar l’impuls i l’impacte de Manresa 2022, i d’altres projectes culturals de la ciutat 
. Un punt d’inflexió pel futur cultural de Manresa. Que Manresa esdevingui capital cultural de la Catalunya 
Central. Reforçar la cultura manresana i promocionar la ciutat. Que tingui continuïtat més enllà del 2018 
 

Organització Manresa CCC’18 

Comitè Organitzador:  Representació institucional i direcció global del projecte: alcalde, regidors, caps d’àrea 
de l’Ajuntament 
Consell assessor: Òrgan consultiu i d’elaboració i valoració de propostes de programació, format per persones 
de la cultura Manresana i de diferents disciplines i edats.  S’han rebut una 70ena de propostes de programació 
(de març a juny). Se n’han triat 20, segons diferents criteris: sostenibilitat econòmica, dinamització del Nucli 
Històric... 
Oficina Tècnica:  Òrgan operatiu, d’execució i de coordinació tècnica 
 
Programació: estructura i continguts 
Eix temàtic: EL PONT:  Connector/unió. Es converteix en l’eix central de les activitats que inclourà la Capitalitat 
Eix central: Ponts de Cultura  
Eixos discursius i estructurants de la programació: Participació, innovació i nous espais 
 
Manresa CCC’18 com a PONT entre de disciplines, entre persones,  una oportunitat de creixement econòmic i 
turístic, d’unió del passat, el present i el futur, una oportunitat de recuperacions d’espais a la ciutat, 
esdeveniment per passar temps d’oci i gaudi, punt d’inflexió de la ciutat, com a centre de la xarxa territorial 
de Catalunya,  com a punt de trobada intel·lectual i com a ciutat accessible. 
 
Disciplines: Arts escèniques, cultura tradicional o popular, arts musicals, lletres i pensament, arts plàstiques i 
audiovisuals, fires, gastronomia i cultura del vi, història i patrimoni.  
 
La cultura és el conjunt d’expressions que conformen i donen sentit a una societat, ja sigui en totes i 
cadascunes de les arts: literatura, arts escèniques, la pintura, escultura, arquitectura, la música, audiovisuals, 
etc. com la resta d’activitats como pugui ser des de la ciència, passant per la gastronomia, fins arribar al 
patrimoni històric que contribueixen a definir-nos com a comunitat única i singular. 
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Els ponts de Manresa són, juntament amb la Seu i la Cova de Sant Ignasi, els elements més característics de 
la silueta de la ciutat. Tots dos declarats Béns Culturals d’Interès Nacional, el Pont vell i el Pont nou marcaven 
antigament els punts d’entrada i sortida a la ciutat, i formen part ara del patrimoni històric-arquitectònic de 
Manresa i de l’imaginari de tots els seus habitants. Els Ponts com a elements que ens identifiquen com a ciutat 
 
Per això, creiem que el Pont com a metàfora ha de ser l’eix que doti de significat al programació de Manresa 
Capital Cultural Catalana 2018. 
 
Idees i valors  que es volen traslladar al projecte de capitalitat: 
Manresa CCC’18 com a : 
Pont entre de disciplines: Manresa, nou pol a Catalunya de creació artística multidisciplinar, amb una oferta 
d’activitats originals que combinin i posin en valor diferents disciplines artístiques del sector cultural manresana.  
 
Pont entre persones: Ciutat de ric teixit social, educatiu i cultural, que promou els llaços entre les seves entitats 
i associacions, i accions intergeneracionals. Manresa, ciutat d’acollida.  
 
Pont d’unió del passat, el present i el futur: Ciutat amb un ric passat cultural (religiós), un present actiu i 
innovador (CCC’18) i un futur prometedor (Manresa 2022). Impuls d’accions culturals que uneixen tendències 
d’ara, abans i de demà.  
 
Oportunitat de creixement econòmic i turístic: Ciutat de redescoberta com a lloc d’inversió i oportunitat 
econòmica; i d’atracció turística al bell mig de Catalunya, entre el mar i la muntanya. Ciutat per acollir nous 
projectes disruptors catalans. 
 
Oportunitat de recuperacions d’espais a la ciutat: ciutat sostenible que valora el seu patrimoni històric i 
arquitectural i el posa de nou en valor per a la ciutadania  
 
Esdeveniment per passar temps d’oci i gaudi: Ciutat que proposa un programa d’activitats culturals que també 
inclou activitats d’oci i entreteniment per a tots els públics  
 
Punt d’inflexió de la ciutat: Que es reinventa, transforma i esdevé motor d’activitat cultural i econòmica a 
Catalunya, més enllà de les capitals provincials.  
 
Centre de la xarxa territorial de Catalunya: Nucli urbà estratègic que connecta radialment els diferents territoris 
catalans i que fa possible l’apropament entre municipis; així com la costa i la muntanya. 
 
Punt de trobada intel·lectual: Rep i acull el talent de tots els creadors i artistes locals i nacionals, i es converteix 
en centre de trobada de la intel·lectualitat catalana d’avui el dia.  
 
Ciutat accessible: Compromesa amb els col·lectius més desfavorits, que en fa fàcil la seva integració i 
participació en la vida cultural i social de la ciutat. 
 
Programació: Aportacions de continguts 
. Actes  destacats i moments forts: acte inaugural, acte central i acte de cloenda. També moments forts de la 
programació anual.  
20 de gener: Acte inaugural, al Kursaal. Dues sessions: a les 19h i a les 21h 
2 de juny: Festa del Riu per recuperar la llera com a espai cultural 
15 de desembre: Acte de cloenda al Claustre del Museu Comarcal 
23 de desembre: es presentarà el projecte PONTS: Es col·locaran 6 escultures enormes d’artistes de Manresa i 

Comarca per la ciutat i que aniran canviant de lloc, per fer ressò de la capitalitat. 
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. Activitats ad hoc inserides en les programacions ordinàries  dels equipaments i programes culturals de la 
ciutat 
. Activitats proposades pel Consell Assessor i també des del sector associatiu, que han estat valorades pel 
propi Consell 
. Activitats programades pel sector privat 
 
S’acorda fer arribar, a les persones assistents al Consell, el power-point amb la presentació de la Capitalitat 
Cultural i el vídeo de presentació que no s’ha pogut visualitzar. 
 
3. Pressupostos Participatius: 
 
El Sr. Pol Huguet, regidor d’Entorn Natural i de Participació, l’explica la versió 2018 dels Pressupostos 
Participatius, que és una manera que té la ciutadania per influir en el pressupost municipal. 
 
Repte: Augmentar la participació i el pressupost. No és el model perfecte però hi anem incorporant idees i 
innovacions cada any. A Catalunya no n’hi ha cap de perfecte, tots tenen coses bones i d’altres que no. 
 
Es realitzarà una campanya per informar a la ciutadania sobre la participació en els pressupostos amb: 
 
4 accions:  
-De Ciutat (el maig) 
-Consells de Districte (30.000 EUR) 
-El regidor d’Hisenda explica el funcionament del pressupost en una sessió única 
-Consells Sectorials. Cada regidor /a explica, a la ciutadania, el pressupost de la seva regidoria 
 
Experiència prèvia 
Pressupost participatiu 2015: 100.000€, 28 projectes presentats, 20 aprovats, 1 dia votació, 417 votants 
Pressupost participatiu 2016: 200.000€, 26 projectes presentats, 21 aprovats ,12 dies votació 2.988 votants (univers de   
63.115 majors 16 anys, 4,73%) 
Pressupost participatiu 2017: 200.000€,  42 projectes presentats, 36 aprovats, 18 dies votació, 6.228 votants (univers de 
63.283 majors 16 anys 9,84%), 10% del cens van participar a la votació. 
 

Cronologia del procés el 2018 
Presentació de propostes:  mitjans novembre 2017 al 31 gener 2018 
Valoració propostes:  Febrer 2018 
Període esmenes, disseny exposició:  Març 2018 
Exposició propostes:  Març - abril 
Sessions temàtiques presentació propostes:  Abril - maig 
Votació:  Maig 2018 

 
Principals novetats 
-Deliberació inicial. Sessió de detecció de necessitats i propostes abans de la presentació de projectes. 
-Deliberació durant la presentació de les propostes: 
       *On line => argumentari a favor i en contra dels diferents projectes 
       *Física => sessions temàtiques de presentació dels projectes amb possibilitat d’interactuar públic-proposants 

 
NOVETATS 
 
1.Abans la Comissió tècnica primerament feia un informe de viabilitat per si l’actuació era viable o no des de 
diferents punts de vista. Quan el projecte havia estat escollit llavors resultava que es detectaven problemes, 
com per exemple que no era viable geo-tècnicament (la roca no aguantava la passera Riu Cardener- Can Poc 
Oli, projecte del 2016, encara no executat) o que era més car del previst, (l’informe no ho deia) o que es 
necessita el permís de l’ACA....etc. Hem d’afinar més perquè si veiem d’entrada que és més complicat o que el 
cost serà més car, com a mínim ho explicarem perquè la gent prengui la decisió més conscientment. Per 
exemple, s’avisarà si es preveu que tardaran 2 anys a acabar l’actuació o que hi haurà una altra complicació. 
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2. Anteriorment hi havia poc debat respecte a les actuacions. El 22 de novembre, al Casino hi haurà la primera 
sessió de debat per aportar idees i debatre-les. Convidem a entitats i a persones per identificar propostes 
elaborades i que la gent hi digui les pegues que hi troba. Les aportacions seran elaborades i parlades 
col·lectivament. Abans hi havia 3 minuts per explicar cada proposta i ara es farà per sessions temàtiques (a la 
primavera i on-line): Urbanisme, Cultura, etc.... i els ciutadans podran fer preguntes i estar més segurs de quin 
projecte votaran i podran aportar arguments i pegues en relació a les propostes. 
 
Per la qüestió de diners de moment no es pot augmentar el pressupost, ja que encara estem en temps 
d’ajustos econòmics. 
 
Torn obert de paraules en relació als Pressupostos Participatius 
 
El Sr. Víctor Feliu demana si tothom podrà presentar projectes. El regidor Huguet respon que ho podran fer 
ciutadans en nom propi i entitats. 
 
El Sr. Feliu demana el calendari de sessions de debat. El regidor Huguet contesta que la presentació serà el 
novembre i les sessions per temes durant abril i maig. 
 
El Sr Feliu diu que l’import de 20.000 EUR, o sigui, 4 projectes de 50.000 EUR cada un és ridícul. El regidor 
contesta que també considera que és poc. Que els Pressupostos Participatius 2018 milloren en qualitat però 
que la quantitat ha de ser la mateixa. No hi podem posar més diners perquè hi ha molts compromisos 
econòmics ja establerts prèviament. Una vegada ha començat la legislatura hi ha poca capacitat d’incidir en el 
pressupost. 
 
El Sr. Feliu demana si hi haurà els mateixos filtres en la Comissió Tècnica. El regidor contesta que la feinada 
gran la farà la comissió tècnica a l’inici, per afinar més. Si es fa a la part final hi ha més problemes per la manca 
d’encaix. El Sr. Feliu diu que per això l’actuació a Can Poc Oli ha donat aquest resultat. Que els tècnics haurien 
d’haver sabut abans si era viable o no. El regidor Huguet explica que també ha passat amb el projecte de 
l’ascensor del Passeig al c. Circumval·lació, que tampoc es podrà fer perquè ara s’ha vist que el terreny no és 
de l’Ajuntament sinó que és del Ministerio de la Vivienda. Que en un inici no es sabia que el terreny no era de 
l’Ajuntament, per això, ara, la feina prèvia serà més ben feta, ja que l’informe tècnic serà més complert. L’entitat 
que ho va demanar va presentar un projecte no del tot afinat i a posteriori el tècnic va veure que no era 
possible. En canvi, si es fa l’ascensor a Pl. Espanya llavors sí que és possible, i a més a més es podrà accedir 
al Puigterrà. En un altre projecte, el de millorar els accessos i el circuït esportiu a Puigterrà, hi faltaven 
concrecions com per exemple per on havia de passar el circuït. També hi ha el problema de l’il·luminació: si 
s’il·lumina el circuït de Puigterrà llavors es perjudica als astrònoms. Hi posem un interruptor?. S’ha de parlar 
amb les persones afectades. Pot ser que els projectes s’hagin de modificar. Hem d’acceptar que la participació 
bona és lenta. Si tires pel dret, llavors hi ha problemes. 
 
 
En relació a la Participació Ciutadana 
 
El Sr. Víctor Feliu diu que el calendari establert per recollir suggeriments i queixes no es va complir. Que 
s’havia d’haver fet a l’abril i que estem al novembre. El regidor Huguet contesta que en van parlar amb la 
tècnica perquè hi era abans que ell arribés a la regidoria. Que a principis d’any es van fer sessions sobre quina 
participació volem a Manresa, després es van realitzar els informes tècnics, per títols.... Després d’aquelles 
sessions s’havien compromès a fer resums de les aportacions, però hi va haver un canvi de regidor (va plegar 
el maig i jo vaig entrar el juliol, per la qual cosa de maig a juny no es va fer res). Vàrem estar dos mesos sense 
regidor. El juliol hi va haver una comissió política de treball i es va acordar un calendari nou perquè el que 
teníem ens encotillava. Si cal, s’ha d’allargar el calendari, si és que ha de sortir un mal document. Es va decidir 
allargar el calendari fins la primavera del 2018. El Sr. Feliu contesta que no va rebre l’acta del que es va parlar 
a la Comissió político-tècnica. El regidor respon que encara hi estan treballant i que no han enviat res, encara, 
perquè no han acabat. El Sr. Josep M. Sala diu que va rebre un resum del que s’havia tractat. La Sr. Anna 
Sáez diu que esperem un resultat i que hem de fer que la participació sigui més àgil. El regidor Huguet contesta 
que discrepa, que la revisió d’un reglament comporta un any de feina. Però que potser sí que la gent que hi va 
participar havia de saber que s’havia allargat més del compte. Que hi ha ganes de fer-ho però que 
l’Administració és lenta. 
 
El Sr. Víctor Feliu es queixa de que la gent no participa en els consells perquè no es compleixen les promeses. 
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La Sra. Anna Sáez diu que hi participes, passa el temps i que no veus que es porti a terme. 
 
El regidor Huguet diu que aquest procés pot durar un any o un any i 4 mesos. 
 
EL Sr. Feliu diu que si es fixa un calendari sense fer previsions  i que llavors la gent es sent defraudada perquè 
no es compleixen. El regidor Pol Huguet contesta que aquest any s’ha estat uns mesos sense regidor  i que la 
revisió prèvia l’hem de fer ben feta. No pot ser que es compleixin els terminis però que la revisió no estigui prou 
ben feta. La passera de Can Poc Oli quedarà feta 2 anys després del previst. No s’ha pogut fer abans. La Sra. 
Anna Sáez diu que la gent veu que no s’ha fet. El regidor respon que els projectes tenen una durada 
determinada i per això ara ho farem més bé i la gent sabrà abans si el projecte quedarà fet en 3 mesos o en 2 
anys. 
El Sr. Feliu diu que s’ha d’informar de les variacions que hi hagi en el calendari. El Sr.Caballol diu que a 
l’empresa privada es va més ràpid. Que si l’Administració és lenta i els temps s’allarguen ho han de saber. El 
regidor Huguet diu que ja ho veu que a l’Administració es va més lent i que també voldria que fos més ràpida. 
La Sra. Anna Sáez diu que cal  explicar a la gent que hi participa que el projecte serà més llarg. El regidor 
contesta que per això ara fem aquest canvi d’explicar-ho abans que la gent esculli, però que pot ser més llarg. 
 
El Sr. Pep Sala diu que al darrer Consell de Ciutat hi va assistir poca gent 
 
El Sr. Feliu es queixa de que en el Consell de Ciutat no et donen el projecte del Pla de Govern amb temps i 
forma perquè el puguis discutir, només et fan una relació de percentatges amb diapositives i prou. 
 
La regidora Cruz diu que ho recollim i que intentarem millorar-ho. 
 
El regidor Huguet diu que no n’era conscient de que no havia arribat el correu a tothom i que enviaran un 
correu per avisar a la gent que els terminis del calendari s’han allargat. Que accepta les propostes. 
 
El Sr. Víctor Feliu diu que la darrera vegada es va donar un termini d’una setmana per presentar propostes, a 
diferència de l’any anterior que només va ser un sol dia i a l’Ateneu. Que si es donen eines la gent respon.  
 
La Sra. Anna Sáez diu que la gent té ganes de participar-hi.  
 
La regidora Cruz diu que estem per intentar millorar-ho. 
 
 
4. Pressupost del Districte 2017:  Estat de les act uacions a executar 
 
A continuació la regidora Cruz explica l’estat de les actuacions 2017: 
 

 VALLDAURA Import  Actuació Secció 

Millora espai de jocs infantils Plaça 8 de 
Març 

9.500 € S'ha fet una visita a l'AVV Valldaura el 
divendres 29 de setembre juntament 
amb el Josep Mª Muncunill. Després de 
mirar el parc i fer una visita a la resta de 
parcs s'acorda amb l'AVV millorar la 
zona dejocs de la Pl. 8 de Març, la zona 
del Panyós i la zona d'Avecrem . Es 
preveu executar-ho entre novembre - 
desembre.  

parcs i 

jardins 

 TORRE STA. CATERINA      

Segona fase de l'enllumenat de la 
barriada Taleca 

12.397 € Consisteix en la instal·lació de 3 punts 
de llum i un nou quadre elèctric per la 
zona. Està contractat. Pendents que 
Endesa faci la línia nova. No han 
concretat quan estarà enllestit. 

xarxes 

 SALDES-PL. CATALUNYA      

Arreglar el terra de darrera de la llar 
d'infants de la Pl. Catalunya, ja que 
continua patinant 

5.000 € S'hi està treballant. S'està abuixardant 
tota la zona de pas de darrera de la llar 
d'infants. 
 

via 

pública 
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BELLAVISTA      

1 centrador pel contenidor de rebuig i rètol 
amb el logo de l'ajuntament recordant que 
no es poden deixar objectes i brossa fora 
els contenidors 

200 € Es col·locarà en els propers dies 
el centrador, sense cost pel districte. El 
cost que figura a l'actuació és el del 
rètol. 
 

neteja 

 EL XUP      

Posar pilones a la carretera que va a 
l’església a fi que no entrin cotxes 

0 La Manoli ho va demanar  i la Virgínia 
(presidenta AAVV) va dir que finalment 
no les volen perquè limita el pas a 
l’església 

 Mobilitat 

Posar pilones al num. 28. Quan es va 
arreglar el tram de la riera de Rajadell 
la vorera es va deixar més baixa i ara hi 
entren cotxes per aparcar 

0 La mateixa empresa que està treballant 
en la segona fase de condicionament 
de la Riera de Rajadell, col·locarà 
aquestes pilones. La previsió d'execució 
és a finals de novembre. 
 

 Mobilitat 

  27.097 €     

La Sra. Cèlia Capell demana com està el tema de l’arbre que fa nosa al pont del Xup, que correspon 
a Carreteres. Que es va dir que es podria ampliar la vorera de l’altre cantó perquè hi puguin passar 
els cotxets. La Sra. Anna Sáez diu que aquest tram és un problema i que a Carreteres no en fa cas. 
El Sr. Víctor Feliu diu que aquesta reclamació ja fa anys que es sol·licita. Que va demanar si era 
possible fer un voladís del pont cap en dins, ara que la Diputació arregla l’altre cantó i que li van 
contestar que no estava previst. La Sra. Sáez diu que si és un tram de l’Anella Verda no entén que 
no hi puguin passar vianants. Que la gent travessa pel mig de la carretera per anar a agafar el bus. El 
regidor Huguet contesta que la Ctra. de Santpedor era de Carreteres i es va traspassar juntament 
amb diners per arreglar-la. Que també es pot demanar per aquest tram del Xup. La regidora Cruz diu 
que es farà novament la consulta. 

Els Srs. Víctor Feliu i Ramon Caballol diuen que queda pendent l’actuació d’arreglar el talús de 
darrera el Centre Cívic Selves i Carner. La regidora Cruz contesta que per aquest exercici es va triar 
l’actuació d’arreglar el terra darrera la Llar d’Infants de la Pl. de Catalunya. 

El Sr. Jaume Torras diu que al pont sobre el Torrent de Lluvià, del Camí del Xup al Suanya, on ja es 
van col·locar baranes, l’aigua fa un remolí en un cantó que va descalçant la paret del pont, el qual pot 
acabar cedint. Demana si correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua. La regidora Cruz ho recull i ho 
traslladarà a Territori. 

El Sr Víctor Feliu es torna a queixar per aparcaments indeguts als passos de vianants, a les cruïlles 
dels carrers Numància amb Bailèn. Hi ha vehicles que aparquen damunt els passos de vianants i que 
impedeixen la visibilitat. Hi ha ensurts i frenades. Hi passen molts infants per anar cap a l’escola. Ha 
tornat a enviar una altra foto on es veuen aquests aparcaments. La regidora Cruz contesta que farà 
arribar la queixa a la Policia Local. 

La Sra. Anna Sáez diu que hi ha veïns de la Barriada Tres Creus que estan preocupats per la 
contaminació que pot produir el crematori que s’instal·larà al Camí de la Gravera i volen informació. 
El regidor Pol Huguet contesta que es va realitzar una campanya informativa als veïns de la zona, 
que aquest crematori complirà amb la normativa europea, que es farà lluny de nuclis urbans, que es 
va fer una roda de premsa per explicar-ho, però que en pren nota i s’informarà als veïns. 

I quan són les 20,40 i no tenint més temes a tractar, la regidora de Districte, Cristina Cruz, dóna les 
gràcies a tothom i tanca la sessió. 


