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

Núm.  2 / 2018 

Caràcter extraordinari 

Data  11 de juny de 2018 

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 

Rosa Roura                                Associació Gent Gran Casal Font dels Capellans 

Rafael Lopez                              AAVV Sant Pau 

Ma Pilar Sucarrats                      AAVV Cots-Guix-Pujada Roja 

Josep Duocastella             AVV Viladordis 

Teresa Sanchez                         ERC 

Josep Burillo                              AVV Els Comtals 

Jaume Jorba              AMPA Escola Itaca 

Said Ghoula                               AVV La Font 

Carles Planes                            GEST 

Joan Antoni Cases                     Gestora Cal Gravat (oient) 

Laia Bacardit                             Plataforma Sagrada Família (oient) 

Juliana Casero                          Associació Gent Gran la Balconada 

Marina Hosta                             AAVV Sagrada Família 

Pere Ramon Erro                      ciutadà oient Cal Gravat 

Josep Maria Fígols                    CDC 

Miquel Cerezo                           C’S 

Paco Bernal                              C’S 

Felip González                          PSC 

Pol Huguet                                Regidora del Consell del Districte de Llevant  

Joan Calmet                     President del Consell del Districte de Llevant 

Ester Cruz             Secretària  

 

S’incorpora durant la sessió: 

Francesc Lineros                       Secretari FAVM 

 

Excusen absència: 

Imma Canals                            Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes 



Àngels Ferrer                           Escola Oficial d’Idiomes 

 

Ordre del dia: 

 
1) Aprovació de l'acta anterior  

2) Pressupost 2018: tria d’actuacions a executar al districte  

3) Informacions vàries:  

a. La memòria 2017 de Serveis Socials  

b. Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima  

c. Les actuacions del Pla de Xoc al districte  

d. Obres entorn de la Fàbrica Nova  

e. Resultats del pressupost participatiu 2018  

 

4) Torn obert de paraules  

 

1. Aprovació de l’acta anterior: 

 

La secretaria fa constar que es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, de 5 de març de 2018, i 

es produeixen les observacions següents: 

 

La senyora Pilar Sucarrats al·lega que hi ha una sèrie d’actuacions que es reflecteixen a l’acta de 5-3-

2018 com a executades i no ho estan:  

 

• Millora paviment vials de Cots-Guix-Pujada Roja: 5a i 6a travessia ( no executada) 

• El camí de les Cots (no executada) 

• El paviment davant del local (hi ha un sot tapat, els altres no ho estan) 

 

Demana que es rectifiqui en el sentit indicat. 

 

La senyora Maria Hosta sol·licita la rectificació de l’acta en relació al condicionament de l’escola Ítaca. 

Cal que hi consti que no s’ha condicionat segons la proposta inicial. El senyor Calmet corrobora que 

s’ha executat de forma diferent i que així es farà constar a l’acta, i referma el compromís de millorar 

l’actuació per ajustar-la al projecte inicial. 

 

Amb les esmenes corresponents s’aprova l’acta de 5-3-2018. 

 

Per cortesia envers els representants dels corresponents serveis municipals que assisteixen per 

donar les informacions previstes a l’ordre del dia, per acord del plenari es canvia la ordenació 

disposada i es dóna inici amb el punt 3.b) de l’ordre establert. 

 

 



Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima: 

El senyor Pol Valero, cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Manresa, 

explica el PAESC, una eina de planificació estratègica pensada per reduir les emissions del CO2 i 

ajustar-les als objectius establerts per la UE per al 2030 (reducció del 40%) i anys següents, i alhora 

incloure mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.  

Comença explicant el canvi climàtic, que s’entén com una alteració anòmala de la temperatura de la 

terra, i continua fent una anàlisi de l’evolució de les emissions a Manresa; una de les conclusions és 

que hi ha hagut una reducció produïda, en part, per la crisi.  

Les afectacions i vulnerabilitats del canvi climàtic passen, entre altres, per la presència de plagues; la 

disminució d’aigua; l’alternança d’èpoques de sequera i pluja; i l’augment de patologies i malalties (ex. 

major presència de malalties tropicals),  i les accions que es proposen són tant de mitigació com 

d’adaptació. 

Les accions concretes no s’expliquen, però s’informa sobre el canal previst per acostar-les a la 

ciutadania i aconseguir-ne el compromís i la implicació general; en aquest sentit, es preveu que la 

participació ciutadana es pugui canalitzar a través de l’Oficina del Canvi Climàtic, que s’ha creat per 

gestionar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, així com per atendre les consultes 

relacionades amb aquest tema i promoure les actuacions per assolir els objectius del pla. L’Oficina es 

troba situada a l’edifici dels Infants, i depèn del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. Les fitxes de 

les actuacions es recolliran a la web municipal i és previst que se’n faci una enquesta per avaluar-les. 

S’agraeix al senyor Pol Valero l’exposició realitzada. 

 
La memòria 2017 de Serveis Socials: 

La regidora, senyora Àngels Santolària, regidora d’Acció Social i Cooperació de l’Ajuntament de 

Manresa informa sobre la memòria dels Serveis socials de Manresa de l’any 2017: indicadors; 

despesa destinada a serveis socials; les subvencions concedides a entitats socials; el perfil de les 

persones usuàries i les seves problemàtiques; els recursos als quals accedeixen les persones 

beneficiàries; dades per serveis; recursos humans i equipaments disponibles;  i projectes treballats. 

Es fa una valoració positiva del servei, per la importància de la tasca i la professionalitat dels 

empleats, però es valora en negatiu que el resum de l’activitat reflecteixi un ascens continuat de les 

persones ateses, que a 2017 es situa en 14.480 persones, la xifra més alta des de 2008. 

S’agraeix a la senyora Àngels Santolària l’exposició realitzada. 

El senyor Toni Erro pregunta si s’ha pensat en la problemàtica que pot suposar l’acollida dels menors 

allotjats a l’alberg del Carme. Respon la senyora Santolària que aquests menors no acompanyats 



arribats del Marroc, provenen del Maresme i restaran a Manresa de forma temporal, fins que puguin 

tornar a aquesta comarca. Per la temporalitat mateixa de l’estada s’espera que no hi hagi 

problemàtiques associades, doncs es preveu que a meitats de l’estiu ja puguin reintegrar-se de nou a 

les localitats on estaven allotjats, i que van haver d’abandonar per la necessitat de condicionar els 

espais. 

 

Obres entorn de la Fàbrica Nova: 

El regidor Pol Huguet procedeix a informar sobre les obres que s’escometen a l’entorn de la Fàbrica 

Nova: s’està portant a terme la urbanització de la “Baixada dels drets”, que inclou la millora del carrer 

a través d’una rampa contínua i sense graons que eliminarà el sistema de desnivells i escales per 

accedir als habitatges, alhora que suposarà un embelliment estètic de l’espai.  

Aquesta operació també comprèn perllongar la reforma de les voreres de la Via de Sant Ignasi fins a 

la carretera del Pont de Vilomara, i és previst que les obres comencin el 25 de juny.  

El finançament depèn d’una subvenció de FEDER, i de l’aportació de La Caixa, com a contrapartida al 

futur desenvolupament de la Fàbrica Nova.  

Aquestes obres trigaran 5 mesos, i afectaran considerablement la mobilitat, de forma que durant 2 

mesos hi haurà un tall total de la Via de Sant Ignasi a l’alçada de la Plaça de Sant Ignasi. S’adverteix 

que caldrà circular per vies alternatives. I a finals d’any es començarà la reforma de la plaça del 

Remei. 

La senyora Maria Hosta demana si es pensa ampliar aparcament. El senyor Pol Huguet respon que 

no hi haurà ampliació però tampoc reducció; les places existents es traslladaran. 

El senyor Calmet diu que es realitzaran sessions informatives per part de les regidories competents. 

El senyor Lineros demana si es retirarà el tendal i respon el senyor Pol Huguet que no se’n té 

coneixement perquè correspon a la Caixa. 

La senyora Marina Hosta pregunta per les obres del Museu comarcal. El senyor Huguet respon que 

es troben encallades per incompliment de l’empresa executora. 

Les actuacions del Pla de Xoc al districte:  

El regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, senyor Jordi Serracanta, que havia d’explicar aquest 

punt, no ha pogut assistir al present ple per assumptes sobrevinguts que li ho impedeixen, i atès que 

el PowerPoint que ha facilitat per poder seguir les explicacions no sembla suficient a efectes d’aclarir 

les actuacions i la  inversió corresponent, es suspèn la informació a l’espera d’obtenir una ampliació i 

concreció de la mateixa, i poder donar-ne trasllat als assistents amb dades més acurades.  



Pressupost 2018: tria d’actuacions a executar al di stricte: 

 

• Millora parc infantil Sagrada Família (ctra Pont Vilomara) :3.500,00 euros 
 

• Millora de passos de vianants a la zona de Cal Gravat (3a fase zona 30): 7.000,00 euros 
 

• 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 euros 
 

• 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 euros  
 

• Millora enjardinament voltants parc infantil (Sagrada Família): 4.500,00 euros  
 

• Millora de la seguretat a l'entrada del pont sobre la c-55. Els Comtals: 950,00 euros  
 

• Substitució de xarxa pista poliesportiva els Comtals:1.213,81 euros  
 

• Senyalització de masies barri Viladordis: 3.500,00 euros 
 

• Execució de 2 passos de vianants elevats al carrer Fra Jacint Coma i Galí: 25.000,00 euros  
 

Es proposen totes les actuacions relacionades, excepte l’última (execució de 2 passos de vianants 

elevats al carrer Fra Jacint Coma i Galí), que decau perquè ja s’hi actua des del Pla de Xoc, i perquè 

cal escometre una actuació integral sobre el mercat de la Font, que ha d’incloure les perspectives de 

veïns, paradistes, mobilitat i protecció civil. 

La senyora Juliana Casero pregunta si la Crta del Pont de Vilomara es quedarà en un únic sentit de 

circulació. Respon el senyor Pol Huguet afirmativament, i comenta que la sensació d’inseguretat és 

una percepció deguda a la vorera, l’ampliació de la qual, quan es faci la Fàbrica Nova, pal·liarà 

aquesta sensació. 

La senyora Casero exposa la perillositat dels passos de vianants en vies amb dos carrils amb el 

mateix sentit de circulació, en concret es refereix al pas de vianant existent a la carretera del Pont de 

Vilomara amb Avinguda Francesc Macià, proper al gimnàs. 

El senyor Rafael Lopez vol fer constar els aspectes següents en relació a Sant Pau: 

• La necessitat de tapar forats a la Fàbrica Blanca – ja se n’han entrat instàncies–. 

• El fet que no s’ha reposat cap element de joc en el lloc del cavallet trencat que es va retirar 

del parc infantil. 

• La proposta per canviar la ubicació dels contenidors, a la zona de la Fàbrica Blanca, per la 

incomoditat que genera als usuaris el seu estat actual; el resultat és que s’acumulen mobles, 

sofàs i altre mobiliari fora dels contenidors. 

• Recorda el compromís de disposar d’una plaça d’aparcament de minusvàlids. 



La senyora Pilar Sucarrats s’interessa per l’execució del carrer del Forn, i respon el senyor Calmet 

que es troba en procés de licitació, amb voluntat que s’executi abans de finalitzar l’any en curs. 

S’aprofiten els treballs que ha de fer Aigües sobre les instal·lacions del clavegueram, i se n’espera el 

finançament a càrrec d’una subvenció de la Diputació. 

La senyora Juliana Casero esmenta la problemàtica que pateix el carrer dels comerços, a la 

Balconada, molt malmès per les arrels dels arbres. Diu el senyor Calmet que caldrà tornar a posar-ho 

damunt la taula, doncs s’han prioritzat altres actuacions abans que aquesta, citant com a exemple la 

zona d’aparcament habilitada en el primer tram de la Crta del Pont de Vilomara.  

El senyor Said Ghoula demana si l’exclusió de l’actuació dels passos al carrer Fra Jacint Coma i Galí 

pot determinar la proposta d’inclusió d’una altra actuació. El senyor Calmet diu que la decisió 

correspon al districte, que és qui valora i aprova les actuacions, l’únic requeriment és que s’ha 

d’ajustar al pressupost disponible. 

El senyor Said Ghoula continua exposant que caldria fer un repàs de les lames dels bancs, que en 

general es troben molt malmeses, comentant la possibilitat que s’incorpori dins les actuacions del 

districte. El senyor Calmet creu millor defensar-ho davant la regidoria corresponent, no incloure-ho en 

el districte, i procedir d’igual manera per les qüestions relatives a Sant Pau. 

Es sotmet al ple la proposta de les actuacions a executar al districte per al 2018 de conformitat amb la 

relació esmentada, excloent l’execució de 2 passos de vianants elevats al carrer Fra Jacint Coma i 

Galí i s’aprova pels assistents. 

Torn obert de paraules: 

La senyora Rosa Roura demana actuar en el descampat del costat de l’església, que es troba en mal 

estat – sots molt grans- . Després d’un breu diàleg pel qual s’acaba identificant aquest indret el 

President en pren nota per donar-ne trasllat. 

La senyora Juliana Casero sol·licita la col·locació d’una barana en l’indret que es va habilitar davant el 

semàfor de la cruïlla existent entre la carrereta del Pont de Vilomara i el carrer sant Joan de Déu, 

perquè els graons que hi ha són molt alts i dificulten la mobilitat. 

La senyora Maria Hosta pregunta per la problemàtica dels coloms, i li respon el senyor Calmet que es 

va rebre una denúncia dels animalistes sobre les gàbies que s’utilitzaven, de manera que es van 

retirar i en l’actualitat no s’utilitzen. Ha proliferat molt l’espècie i la opció que es planteja, previ estudi 

en curs, és la del pinso esterilitzant. 

La senyora Maria Hosta comenta la brutícia i perillositat per patinades que comporta els arbres situats 

al carrer Sant Cristòfol. 



Sense cap més observació, el President aixeca la sessió a les 21:00 h. 
 


