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Acta	de	la	sessió	del	Consell	del	Districte	

Centre.	10	de	desembre	de	2019	

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino   Hora d’inici: 19:34 h  

Data:  10 de desembre  de 2019    Hora d’acabament : 20:30h 

Núm:  2/19 

 

Ordre del dia 
 

1) Presentació de la nova regidora i el nou president del districte 

2) Tria de les actuacions corresponents al 2019 

3) Renovació dels membres del plenari 

4) Torn obert de paraules 

 

Assistents 
REGIDORA Montserrat Clotet 

PRESIDENT MESA Josep Gili 

AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 

Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 

Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 

Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 

Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros 
Associació Gam Lilium (associació en suport 
de la dona víctima de la violència masclista) 

Concepció Almarcha Villena 

Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 

UBIC-manresacomercial Joan Tomasa Garroset 
Ass. espanyola contra el càncer. Junta local de 
Manresa 

Rosa Mª Salvador Gili 

Ass. L'Olivera Elena Martínez 

ciutadana  Sussi Garcia Soldevila 

Ciutadà  David Romero Jubells 

AVV PASSEIG I RODALIES Carme Prunés Llasera 

Funcionària Montserrat Gibert i Antich 
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Excusats 
 

AVV Escodines M Carme Carrió Salabarnada 

Club de jubilats  Escodines Agustí Perramon Prunés 

Col·legi arquitectes de Catalunya Francesc Rafat 

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     

Ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 

Ciutadà  Xavier Escribano 

 

Absents 
 

Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 
Comunidad islámica de Manresa-Mosaab ibn 
Omaïr 

Noureddine El Bennadi 

Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 

Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Maria Segalés 

Associació Misteriosa Llum Antoni Fornells Canal 

Fundació Privada Cultura i Teatre Efrèn Planes Gené 

Ass. L'Olivera Imma Serra 

Ass. L'Olivera Antònia Ma. Gorgas Bargay 

Ass. Cuineres del Bages Dolors Gomez Pardo 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa Daniel Bacardit Fernàndez 
Associació cultural per al desenvolupament de 
Tivaouane 

Saliou Samb 

Plataforma ciutadana no més morts C-55 Josefina Casals Font 
Ass taula de les arts visuals de la Catalunya 
central (TAV-CC) Roser Oduber 

Associació de locals d'oci nocturn de Manresa Dídac Martínez Guitart 

JXM Josep M. Fius Rubí 

ERC Pere Porquet Prat 

PSC Mercè Cardona Junyent 

FEM Manresa Jordi Trapé Úbeda 

C'S Francisca Gómez Yeste 

Ciutadà  Estanislau Nadeu Riu  

Ciutadà  Carme Clusellas Melé 

Ciutadà  Anjo Valentí Moll 

AVV BARRI ANTIC Anna Martinez 
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Intervencions / comentaris 
 

1) Presentació de la nova regidora i el nou preside nt del districte 

Pren la paraula el Sr. Josep Gili  Prat  com a president del Consell del Districte Centre. 

Es presenten els dos regidors assistents: el Sr. Gili és regidor de Qualitat urbana, via 

pública i ciutat intel·ligent; la Sra. Montserrat Clotet i Masana  és la nova regidora del 

districte centre i és regidora de Recursos Humans i Govern Obert. 

 

2) Tria de les actuacions corresponents al 2019 

El Regidor Gili  fa un repàs de les actuacions que es va demanar quantificar 

econòmicament durant la sessió passada: 

Workout al parc del Castell 8.000,00€ 
Arreglar el jardí de la Plaça de la Música 9.500,00€ 
Pi-pi can a la zona del Barri Antic 10.500,00€ 
Una cartellera a la Plaça Ramon Estrada 450,00€ 
Miralls d’accés zona blava c/ de la Dama 400,00€ 
Calefacció al local de l’AVV Barri Antic 15.000,00€ 
Fer visible senyal gir esquerre Muralla del 
Carme – Jaume I 
 

No s’ha quantificat ja que és més un 
problema de civisme que de solució 
material. El gir està indicat però és cert 
que molts conductors no en fan cas i 
cometen la infracció 

Senyalitzar els carrers Sant Bartomeu i 
Escodines com a zona 30 

No s’ha quantificat econòmicament ja 
que hi ha un pla de renovació de tot el 
ferm d’aquests dos carrers. 

Col·locar papereres, una font i 2 arbres 
davant del Casal Ot 

No s’ha quantificat perquè hi haurà una 
intervenció integral de millora de tota la 
plaça Milcentenari que ja contempla els 
elements esmentats.  

 

El Regidor Gili  explica que per l’any vinent hi ha una partida específica per fer zones 

lliures d’esbarjo per a gossos. Actualment s’estan estudiant els espais que hi ha a 

Manresa per poder-hi ubicar aquestes zones i, d’entrada, no s’ha identificat cap espai 

d’aquestes característiques al Barri Antic. 

També comenta que en els pipi cans de la zona del baixador dels ferrocarrils i el de 

prop del Carrefour s’hi intervindrà per dignificar-los. 

 

El Sr. Antoni Fernàndez  comenta que les escales que hi ha al costat d’aquest pipi 

can del baixador dels ferrocarrils el què hi cal és un passamà rodó. 
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També proposa que el pipi can a la zona del Barri Antic es podria col·locar a l’espai del 

carrer Barreres. I ja que parla d’aquest espai també demana que es posi una xarxa o 

algun tipus de protecció per què no marxin les pilotes dels nens que hi juguen. 

 

El Sr Ferran Sarrió demana si es faran consultes sobre els espais per a gossos a 

col·lectius vinculats als gossos. 

El Regidor Gili  confirma que sí que es reuniran amb diferents associacions. 

 

Es procedeix a votar per prioritzar les actuacions a executar. La votació queda de la 

següent manera: 

Workout al parc del Castell 
 

1 

Arreglar el jardí de la Plaça de la Música                          10 
Pi-pi can a la zona del Barri Antic                                    9 
Una cartellera a la Plaça Ramon Estrada 8 
Miralls d’accés zona blava c/ de la Dama                           9 
Calefacció al local de l’AVV Barri Antic                            7 
 

Com que l’actuació de la calefacció al local de l’AVV Barri Antic ascendia a 15.000€ es 

posa a votació dels assistents destinar-hi la quantitat restant fins als 30.000€: 10 dels 

13 assistents hi estan d’acord. Així s’hi destinaran 9.150€ 

 

Per tant es farà: 

1.- arreglar jardí de la Plaça de la Música  => 9.500€ 

2.- pi-pi can zona Barri Antic   => 10.500€ 

3.- miralls accés zona blava C/ Dama => 400€ 

4.- cartellera Pl. Ramon Estrada  => 450€ 

5.- calefacció local AVV Barri Antic  => 9.150€ 

 

3) Renovació dels membres del plenari 

La secretària del districte, Sra. Montserrat Gibert , explica que al finalitzar un mandat 

corporatiu s’han de renovar  tots els membres dels diferents òrgans de participació.  

Així, fins a data d’avui, han renovat tots els membres representants de partits polítics i 

a partir del 1er trimestre de l’any vinent cal renovar tots els membres associatius, 

ciutadans i organismes i institucions. Es fa entrega de la instància de renovació a les 

persones assistents. També s’explica que aquesta instància la rebran per correu 

electrònic i que, si volen, només l’hauran d’omplir i retornar signada al mateix correu. 
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4) Torn obert de paraules 

La Sra. Sussi Garcia  demana com evolucionen les obres de les escales i l’ascensor 

de la plaça d’Espanya. 

El regidor Gili  explica que està en fase de contractació. 

 

La Sra. Carme Alarcon  exposa que el sistema semafòric de la plaça Bonavista no 

s’acaba d’entendre. 

El Regidor Gili  comenta que es farà venir un tècnic de mobilitat per tal que ens 

expliqui el perquè d’aquest  funcionament . 

 

El Sr. Antoni Fernàndez  comenta que al carrer Era Esquerre hi ha un semàfor al mig 

de la vorera que no deixa passar cotxets, cadires de rodes,.... 

El Regidor Gili  comenta que ho traslladarà al departament corresponent. 

 

 La Sra. Carme Alarcon  també exposa que a la zona del carrer del Bruc hi ha uns 

quants semàfors que també caldria revisar-ne el funcionament. 

El regidor Gili  reitera que es farà venir un tècnic de mobilitat per tal que ens ho 

expliqui. 

 

La Sra. Concepció Almarcha  comenta  la mala qualitat de les rajoles del Passeig. 

Demana que quan es facin obres es posi material de qualitat. 

 

La Sra. Carme Prunés  exposa el seu malestar per la gran quantitat de matalassos i 

mobles que hi ha  abandonats per tot arreu. 

El regidor Gili  explica que el darrer estudi que ha fet Fomento sobre els residus a la 

ciutat s’ha constatat que s’ha duplicat la quantitat de voluminosos al carrer. 

 

La Sra Rosa Mª Salvador  comenta que quan hi havia el regidor Serracanta, un grup 

de gent gran passejaven pels barris per detectar mobles, escombraries saturades... 

Avisaven a l’Ajuntament i s’ arreglava. Comenta que es podria recuperar aquesta 

pràctica. 

 

La Sra. Concepció Almarcha  comenta  que què cal fer amb les fulles del Passeig? 

El Regidor Gili  explica que hi ha un pla especial de fulles. El problema és que ha fet 

vent i ha plogut però des d’avui s’ha reforçat aquest pla amb 2 equips més de reforç. 
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El Sr. Joan Tomasa  comenta que a Manresa  Comercial van estar valorant la 

peatonalització del Guimerà deixant passar el bus i no ho veuen lògic. 

La Regidora Clotet  explica que es va multiplicar per molt el nombre de viatgers que 

van agafar el bus. Comenta que cal estudiar-ho però que l’accés de les persones que 

no viuen al centre s’ha de poder garantir. 

Es una qüestió que quan vingui el tècnic de mobilitat també se li demanarà. 

 

Sense res més el Regidor Gili  dona les gràcies als assistents i tanca la sessió a les 

20:30h. 


