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ACTA SESSIÓ CONSELL DE DISTRICTE NORD 

12 DE DESEMBRE DE 2019 

 

Data: Dijous, 12 de desembre de 2019 

Hora inici: 19:10h 

Hora final:  20:37h 

Lloc: FUB 

 

Assistents:  

President de districte:  Sr. David Aaron Lopez Martí 

Regidora de districte: Sr. Antoni Massegú Calveras 

Membres plenari:  

Sres. Mª Alba Castellana Ferrer, Alba Baltiérrez, Dolors Solà 

Srs. Jaume Puig Bou, Salvador Portabella, Albert Serra Serena, Valentí Serra, Josep 

Maria Torrent, Toni Cruz, Antoni Valentí 

Excusen l’assistència:  Sra. Montserrat Manresa 

Absents:  

Srs. Carles Boix Planas, Toni Martin, Miquel Badrenas, Jordi Trapé, Miguel Cerezo 

Ballesteros, Felip González Martin, Gheorge Marin Berchesan, Jaume Canudes, Fermí 

Porta Roca. 

Sres. Montse Cervelló, Rosalia Jiménez, Luisa Montes Romero, Ana Cecilia Querol 

Muñoz i Immaculada Vázquez. 

Secretaria: Montserrat Gibert i Antich 

 

Ordre del dia de la sessió: 

1) Presentació del nou regidor i el nou president del districte 

2) Repàs de les actuacions corresponents al 2019 

3) Renovació dels membres del plenari 

4) Torn obert de paraules   
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 1. Presentació del nou regidor i el nou president del districte 

El sr. David Aaron López es presenta com a nou regidor del districte i explica que les 

seves atribucions són com a cinquè tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme i mobilitat. El 

Sr. Antoni Massegú es presenta com a  regidor de districte i com a quart tinent 

d’alcalde i regidor d’ensenyament, universitat i esports. 

Tots dos expressen el seu convenciment i la seva predisposició a què el consell de 

districte sigui un òrgan útil i realment participatiu. 

Tot seguit el regidor David Aaron López presenta al Sr. David Closes com a Cap del 

Servei de Territori. 

 

2. Repàs de les actuacions a executar el 2019.  

 

El Sr. David Closes fa un repàs de les obres a executar en aquest districte: 

1) Millora de l’accessibilitat a la cruïlla c/Enric  Morera  amb Crta Santpedor 

 

Comenta que es millorarà l’accessibilitat d’aquesta cruïlla. 
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2) Millora de la zona enjardinada als accessos de l ’escola Les Bases 

 

L’escola es va traslladar i l’actuació es centrarà en millorar l’accés a la mateixa. 

 

3) Millora del paviment de l’illa central del c/ Ab at Oliba – Font del Gat 

 

Hi ha una sèrie d’escocells que eren per plantar plataners i que creixessin. 
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El Sr. Valentí Serra explica que és un passeig pel qual no es pot passar ja que 

aquestes franges queden plenes de fulles i al passar-hi per sobre t’enfonses.  

El sr. Closes explica que es va pensar que l’itinerari seria a través i en canvi la gent i 

passa transversalment i caldrà arreglar-ho. 

 

4) Reparar els passos de vianants del parc aprop de l Frankfurt Cal Xavi 

 

L’asfalt s’ha aixecat en el pas de vianants (segon pas després de la rotonda) i s’ha 

d’arreglar. 

 

El Sr David Closes  explica que també es tirarà endavant els jocs infantils que 

funcionaran amb aigua a la zona de Can Font. Es treballarà perquè durant el 2020 

quedi instal·lat aquest joc. 

La Sra. Dolors Solà  comenta que s’estan fent millores molt bones a Can Font com les 

formigues dibuixades, les heures,.... 

El Sr. Toni Cruz  explica que entre l’AVV de la Crta Santpedor i l’Escola La Salle estan 

fent un projecte per tal que els alumnes de l’escola facin activitats dins el parc de Can 

Font. 

 

3. Renovació dels membres del plenari 

Tot seguit es passa al següent punt sobre la renovació dels membres del plenari. La 

Sra. Montserrat Gibert , coordinadora del programa de Participació Ciutadana, explica 

que després de les eleccions municipals cal renovar i/o ratificar els membres que 
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formen part dels diferents òrgans de participació. Així ja s’han renovat els 

representants polítics i, el primer trimestre de l’any 2020 caldria renovar els membres 

associatius, d’organismes i/o ciutadans en general. 

Els fa entrega de la instància per renovar la seva voluntat de formar part del Consell.  

 

El Sr Jaume Puig  es pregunta per què som tant pocs. I comenta que caldria pensar 

què està fallant. 

El Sr. Albert Serra  comenta que potser podria venir gent a títol personal. Que les AVV 

poguessin convidar els seus associats per què vinguessin. 

El Sr. Valentí Serra  comenta que al principi hi havia més gent als plenaris del consell 

però venien a parlar dels seus problemes. No miraven per la col·lectivitat. 

 

El regidor David Aaron López  comenta que ell s’imagina el districte com un espai on 

explicar aquells projectes que es volen dur a terme a la ciutat i poder debatre quin 

paper hi tenen els diferents barris dels districtes. Vol tenir diferents visions de la ciutat 

vistes des dels districtes. També comenta que, si cal, es poden dur especialistes en 

diferents temàtiques. 

El regidor Antoni Massegú  comenta que serà molt important que el consell sigui útil, 

que es vegi una funcionalitat. Els acords que es prenguin han de ser útils. És molt 

important la credibilitat que es pugui transmetre i la credibilitat es guanya amb fets. 

Això vol dir dinamitzar-ho, canviar dinàmiques i que tothom ho percebi com alguna 

cosa important i amb conseqüències. 

El regidor David Aaron López afegeix que, per ell, la participació es basa en quatre 

punts: 

1.- informació => cal explicar coses 

2.- debat => cal intercanviar opinions 

3.- no precipitar-se => cal reflexionar 

4.- prendre la decisió => el més consensuada possible 

Comenta que al proper plenari portaran temes interessants de projectes de ciutat.  

 

El Sr. Jaume Puig  li sembla molt bé la idea. Està molt bé que l’ajuntament ideï els 

districtes per què la gent pugui participar. Ara el què els interessa és el tema del propi 

districte i en termes generals de ciutat. Poder donar la nostra opinió en temes de 

ciutat. 
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4. Torn obert de paraula 

La Sra. Alba Baltiérrez  comenta que l’any passat es va endreçar la pista del Passatge 

Jover i comenta que hi ha dos problemes: 

1) Es va col·locar una columna que hi havia uns símbols (gossos lligats, no tirar 

papers,...) sense tapa al capdamunt i molts amos de gossos hi tiraven les 

bosses dels excrements dels seus animals. 

Aquesta columna finalment la van tapar per dalt però ara està tota pelada. 

 

El Sr. Valentí Serra  comenta que hi piquen molts cotxes, s’ha fet malbé i tampoc 

és un gran reclam visualment. 

 

2) Només hi ha una paperera que queda plena de seguida. Caldria col·locar una 

altra paperera apartada dels bancs (per evitar les males olors) 

 

La Sra. Baltiérrez  proposa embellir la rotonda d’entrada de l’Avinguda Universitària. 

També explica que, a la zona de la pista, a la paret de l’empresa General Cable hi ha 

tot de forats els quals són plens de coloms (morts  i vius). Demana netejar-ho i  que es 

miri d’obligar a l’empresa a posar-hi un filat. 

El regidor Massegú  comenta que ho farà mirar. 

 

El Sr. Salvador Portabella  comenta que les entrades de les rotondes estan poc 

cuidades. També comenta que hi ha un problema amb els gossos: molta gent que 

passeja gossos i moltes pixarades que causen molta pudor. 

El regidor Massegú explica que en el nou pressupost hi ha previst dos pipi cans nous. 

 

El Sr. Valentí Serra  exposa que s’intenten arreglar jardins i els gossos hi van. 

Comenta que s’ha denunciat i que no es fa res. 

El regidor Massegú  explica que es posen moltes multes per no dur-los lligats, no 

recollir els excrements,... 

El regidor López  comenta que caldria fer difusió de les sancions que es posen des de 

l’ajuntament. 

El Sr. Josep Mª Torrents comenta que a la zona verda de davant del Frankfurt Cal 

Xavi, coneguda com la gespeta, hi caldrien cartells on s’indiqués que cal dur els 

gossos lligats, s’han de recollir els excrements del gos,.... També explica que hi ha 

grups de joves que fan slackline (col·locar una corda elàstica entre dos arbres) i que 

s’han trencat alguns arbres i que aquests no s’han tornat a col·locar. 
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Finalment també exposa que el pas de vianants que hi ha abans d’arribar al restaurant 

l’Abat, al davant del supermercat, caldria fer-lo elevat. 

 

El Sr. Albert Serra  comenta que a la Plaça de la Creu quan puges hi ha dues fletxes i 

una marca cap a la dreta i no entén el per què. 

El regidor López  comenta que és per la fluïdesa del trànsit i per poder girar cap al 

carrer de la Pau. Però reconeix que és contradictori per què quan vens de les Bases 

de Manresa no marca pas els dos carrils ni que un pots girar a la dreta. 

 

El Sr. Salvador Portabella  comenta que els cartells dels contenidors de deixalles 

estan en català i castellà. Demana que els propers també estiguin rotulats en àrab i 

xinès. 

 

La Sra. Dolors Solà  comenta que si als joves els agrada l’slackline potser es podrien 

col·locar pals (per facilitar que hi lliguin la corda elàstica) en diferents punts de la 

ciutat: 

- Parc de la Mineta 

- Parc sobre el museu de la tècnica 

- Parc Josep Arola 

- Parc davant del CAP. Aquí, diu que s’hi podrien posar aparells de gimnàstica 

com els que hi ha davant del CAP de la Sagrada Família. 

 

El Sr. Valentí Serra  comenta que potser millor posar-hi columnes (per lligar la cinta). 

També exposa que al carrer Sarret i Arbòs amb València s’han fet els passos de 

vianants però no estan pintats. 

Finalment exposa que al carrer Dr. Esteve amb Sarret i Arbòs creues el carrer pel 

rebaix a la vorera però a l’altra cantó no hi ha el rebaix fet. 

El regidor López  comenta que ho mirarà. 

 

El regidor de districte i el president donen les gràcies als assistents i s’aixeca la sessió 

a les 20:37 hores. 


