
Acta sessió Consell del Districte Nord, 12 de març de 2018 

 

Data: dilluns 12 de març de 2018 

Hora: 19:30 h 

Lloc: FUB 

 

Assistents: Sr. Jaume Canudas Marsinyac 
 Sr. Felip González Martín 

Sr. Josep Maria Prat 
Sra. Marta Olivares (AGRUPEM, Ass. Esclerosi múltiple del Bages) 
Sr. Jaume Puig Bou (Grup escènic Nostra Llar Casa Parroquial) 
 Sr. Valentí Serra (AAVV Poble Nou) 

 
Secretària:  Sra. Montserrat Puig Jò 
 
President de Districte: Sr. Jordi Serracanta Espinalt 
 
Regidora de Districte: Sra. Àngels Santolària Morros 
 
Excusa l’assistència el Sr. Fermí Porta Roca 
 
Absents: Sra. Alba Baltiérrez, Sr. Carles Boix Plans, Sr.  Miguel Cerezo Ballesteros, Sra. 
Mª Alba Castellana, Sra. Montserrat Cervelló, Sr. Jordi Garcés Casas, Sra. Rosalia 
Jiménez, Sr. Gheorghe Marin Berchesan, Sr. Toni Martin Bravo, Sra. Luisa Montes 
Romero, Sr. Antoni Nacenta, Sr. Fermí Porta Roca, Sr. Salvador Portabella Ballester, 
Sra. Ana Cecilia Querol Muñoz, Sr. David Raluy Salamero, Sra. Glòria Sag Méndez, Sr. 
Albert Serra Serena, Sr. Xavier Torà Aribau, Sr. Josep Maria Torrent, Sra. Immaculada 
Vázquez, Sr. Francesc Velasco, Sr. Josep Vilaseca Santasusana. 
 
 

Punt 1. Aprovació de l’acta anterior  

 
L’acta de la sessió del 6 de novembre de 2018 queda aprovada. Ja havia estat enviada 
per correu electrònic i revisada pels/per les assistents. 
 
 
Punt 2. Pressupost de districte 2017: seguiment de les actuacions a executar 

 
El Regidor Serracanta, president del Consell del Districte Nord, pren la paraula. 
 
El Sr. Josep Maria Prat demana la paraula per fer un incís i reclamar que encara no s’ha 
executat el compromís de tornar a instal·lar els bancs per seure al C. Font del Gat, que 
es varen treure per arreglar les arrels dels arbres. 
 
Es demana que es recalqui que aquesta queixa ha estat reiteradament exposada. 
 



 
El Regidor Serracanta inicia l’explicació del seguiment de les actuacions a executar 
d’acord amb el pressupost del Districte Nord de l’exercici 2017: 
 
 
 

- Millora del paviment aixecat per arrels dels arbres al C. Abat Oliba (2a fase). 
 
L’execució d’aquesta actuació està prevista per aquesta primera quinzena de 
març de 2018. 

 
- Millora parterres zona atalaia 

 
Actuació executada. Es passen imatges. El regidor Serracanta explica que hi 
haurà d’haver tancat de protecció durant cert temps, per preservar l’espai i que 
creixin les plantes correctament. 

 
- Il·luminació de l’escultura de les Homilies d’Organyà (projectors) 

 
Actuació finalitzada. 
 

 
- Instal·lar “car stop” al C. Jaume d’Arters 

 
El regidor Serracanta es disculpa pel fet encara no ha finalitzat l’actuació, tot i 
que la previsió era que estaria acabada la primera setmana de març de 2018. 

 
 

- Il·luminació al C. Enric Granados 
 
Actuació finalitzada. També hi ha foto adjunta. 

 
 
El regidor Serracanta es disculpa per totes les execucions que no han finalitzat o que 
s’han executat tard, pel motiu que tot hauria d’haver estat acabat abans de 31 de 
desembre de 2017. 
 
Es dóna per explicat el punt número 2 de l’ordre del dia. 
 
 
Punt 3. Pressupost 2018: proposta d’actuacions a executar al districte 

 
 
El regidor Serracanta comença explicant les actuacions proposades, que es passaran a 
comentar i a afegir tot el que els/les assistents creguin convenient. Les actuacions 
proposades són les següents: 
 



 
- Construcció de rebaixos per a vianants Ctra. de Santpedor (davant Hotel 1948) 

 
- Ampliació elements jocs infantils parc Josep Arola 

 

- Millora accessibilitat cruïlla C. València – C. Sarret i Arbós 
 

- Millora paviment cruïlla C. Sarret i Arbós – Font i Quer 
 

- Instal·lació de barana escales Font del Gat – Cerdanya  (sota escola Bages) 
 

- Millora jardinera parc Font del Gat (jardineres perimetrals) 
 

- Millora parterres zona atalaia (2a fase) 
 

- Millora parterres Plaça Sant Ramon. 
 

Totes les actuacions proposades són acceptades pels/per les assistents a la Sessió. 
 
El Regidor Serracanta demana que es proposin altres actuacions, si escau, per afegir a 
les descrites. 
 
Les actuacions que es proposen a la Sessió i que s’afegeixen a les anteriors són: 

 
- Millora de l’aparcament i la mobilitat als voltants de l’Institut Pius Font i Quer.  

 
Respecte a aquesta proposta , el Sr. Jaume Canudas demana si és una actuació 
que s’ha de proposar com a Consell del Districte o bé s’hauria d’executar a 
nivell d’Ajuntament. 

 
- Instal·lar bancs a les parades noves del bus urbà del C. Barcelona 

 
Aquesta actuació la proposa la Regidora Àngels Santolària. 
 
 

- Instal·lar circuit gimnàstica activa per gent gran a Can Font 
 

- Col·laborar en la millora del jardí (espai exterior) de l’AAVV Ctra.de Santpedor 
 

Aquesta actuació es proposa per fer més atractiva l’AAVV i cridar gent a 

participar-hi 

 
 

** Es demana poder cobrir un espai del nou local per a l’AAVV del Poble Nou. Es fa 
èmfasi en que el canvi d’ubicació del local no vol dir que la cobertura de les necessitats 



dels veïns hagin de quedar mermades. Per això es demana no tancar, sinó cobrir de 
manera no fixa, per poder muntar i desmuntar, i que l’espai es pugui utilitzar per fer-hi 
activitats a l’aire lliure, si escau. 

 
Urbanísticament l’espai que es proposa, no es pot tancar. Així ho confirma el Regidor 
Serracanta i la Regidora Santolària. 
 
És una opció que s’ha d’acordar, però amb la quantia que es podria aportar, no es 
preveu que hi hagi prou consignació. 

 
El Sr. Valentí Serra es queixa que l’AAVV Poble Nou no varen ser informats dels canvis 
a l’espai de l’escorxador, on hi havia ubicat el local, fins que ja s’havia arribat a l’acord 
del nou ús de l’espai. 

 
La regidora Santolària confirma que això no és cert, i que en tot cas, a la propera sessió 
del Consell del Districte, portarà la informació de quan es va formalitzar l’acord i que 
contradiu el que afirma el Sr. Serra. 

 
Igualment, corrobora que l’AAVV disposa d’un nou local i que es vetlla perquè les 
activitats es duguin a terme normalment. 

 
El regidor Serracanta confirma que la problemàtica que exposen des de l’AAVV del 
Poble Nou de que no poden fer les activitats que voldrien per problemes d’espai, no 
seria una qüestió a resoldre pel Consell del Districte, i que, en tot cas, el fet que 
s’instal·li un ens universitari a l’espai de l’antic escorxador és favorable a que la ciutat, 
al barri i a que es programin més activitats. 
 
Es continua debatent sobre la pèrdua del pati de l’escorxador que l’AAVV  que 
s’utilitzava pels veïns (visites escolars, geganters, ...) que a ple sol no es podran 
celebrar. 

 
Es reclama també que el magatzem del nou local de l’AAVV del Poble Nou, hi faltaria 
posar llum. S’ha buscat un magatzem perquè al nou local no hi cap tot el que cabia 
l’antic local. El local és privat, i propietat del Sr. Àngel Vila. La despesa suposa un cost 
de 4.500,00€/anuals a l’AAVV.   

 
Respecte a aquest tema, els regidors confirmen que es tracta d’una batalla a discutir 
en un altre àmbit. 

 
Finalment, es tanca el tema amb el compromís del regidor Serracanta a buscar 
alternatives. 
 
Es parla del mal ús que es fa de les pistes d’esport del Passatge Juvé. El regidor 
Serracanta diu que, efectivament tenen l’objectiu de que en elles s’hi faci esport, però 
ateses les actituds i les activitats poc cíviques que s’hi estan duent a terme, s’hi ha de 
posar ordre per tal de que puguin ser utilitzades per fer esport. 

 



- Millora paviment illa central Abat Oliba – Font del Gat 
 

En aquest tram, hi ha uns clots amb els arbres, que no faciliten la mobilitat. 
** En aquest moment es torna a reclamar que es tornin a instal·lar els bancs per 

seure, i que varen ser retirats en el moment en què es varen arreglar les arrels dels 

arbres del C. Font del Gat. (davant del Frankfurt Xavi) 

 
- Millora escocells zona Avinguda Universitària 

 
- Rebaixar voreres zona Centre Hospitalari 

 
La Sra. Marta Olivares demana que es rebaixen les voreres de la zona del Centre 
Hospitalari per facilitar l’accés de persones amb mobilitat reduïda.  

 
- WORK OUT zona Can Font (parcs de gimnàstica a l’aire lliure) 

 
El regidor Serracanta proposa aquesta nova modalitat de parc, adreçat sobretot a 
jovent. Emfatitza que seria una proposta innovadora pel Districte. 
 
Des de l’AAVV de la Ctra Santpedor proposen parcs de gimnàstica mixtos, atès que 
també es proposava un circuït de gimnàstica activa per a gent gran a la zona de Can 
Font. 
 
Pel què fa a la possible ubicació del  parc, es demana que no es toqui la zona del parc 
d’alzines de Can Font. 
 

- Arranjar calçada Avinguda de les Bases – Plaça Bages 
 
 
 
No hi ha més propostes, per la qual cosa el resum de les actuacions seria el següent: 
 
PROPOSTES D’ACTUACIONS A EXECUTAR AL DISTRICTE NORD ANY 2018 

 
 

- Construcció de rebaixos per a vianants Ctra. de Santpedor (davant Hotel 

1948) 

- Ampliació elements jocs infantils parc Josep Arola 

- Millora accessibilitat cruïlla C. València – C. Sarret i Arbós 

- Millora paviment cruïlla C. Sarret i Arbós – Font i Quer 

- Instal·lació de barana escales Font del Gat – Cerdanya  (sota escola Bages) 

- Millora jardinera parc Font del Gat (jardineres perimetrals) 

- Millora parterres zona atalaia (2a fase) 

- Millora parterres Plaça Sant Ramon. 

- Millora de l’aparcament i la mobilitat als voltants de l’Institut Pius Font i 

Quer.  

- Instal·lar bancs a les parades noves del bus urbà del C. Barcelona 



- Instal·lar circuit gimnàstica activa per gent gran a Can Font 

- Col·laborar en la millora del jardí (espai exterior) de l’AAVV Ctra.de Santpedor 

- Millora paviment illa central Abat Oliba – Font del Gat 

- Arranjar calçada Avinguda de les Bases – Plaça Bages 

- WORK OUT zona Can Font (parcs de gimnàstica a l’aire lliure) 

- Millora escocells zona Avinguda Universitària 

- Rebaixar voreres zona Centre Hospitalari 

 

 

 

Punt 4.a) Informació de les actuacions del Pla de Xoc al districte 

 
 
El regidor Serracanta pren la paraula i explica les actuacions de millora de l’espai públic 
2017. 
 
Explica que l’Ajuntament ha destinat aproximadament 1 milió d’euros a actuacions de 
millora de l’espai públic, dels quals 214.715,39 € han estat executats al Districte Nord: 
 

- Bases de Manresa  79.672,62 , renovació parcial pavimentació entre els 
números 17 i 91 (Pere Vilella - Avinguda Universitària) 

- Vorera Bases de Manresa  56.300,26,  ampliació vorera 
- Lluis Millet  16.977,33 , renovació pavimentació entre Camí Vell de 

Santpedor i Carrer de la Pau 
- Abat Oliba  14.389,40 renovació vorera entre números 32 a 36 
- Font del Gat  47.375,79 renovació parcial pavimentació al voltant de l'arbrat 

entre Mossèn Planas i Carrer Major i a l'entorn del parc 
 

Total districte nord 214.715,39 
 

 
Per a l’any 2018 es preveu que també hi hagi destinat 1 milió d’euros aproximadament 
a actuacions de millora de l’espai públic, i actualment s’està preparant la llista de les 
noves actuacions. 

 
 

Es parla de la nova rotonda de la Bonavista i dels canvis de sentit d’alguns carrers. El 
Regidor Serracanta i la Regidora Santolària diuen que, un cop consolidats espais, 
direccions i volum de trànsit, es revalorarà i es poden proposar possibles millores. 
 
La valoració global és que la rotonda ha millorat l’accés a la zona de la Bonavista, tot i 
que encara s’està treballant en detalls, i que hi ha temes que es poden millorar. 
 
 
 

 

 



 

Punt 4.b) Informació sobre Manresa, capital de la cultura catalana (activitats del 

segon trimestre de 2018) 

 
 
La Regidora Santolària explica les activitats previstes, i es passa un arxiu power point 
amb la informació. 
 
 
 Punt 4.c) Informació sobre el Projecte Viles Florides  

 
 
El Regidor Serracanta explica el projecte Viles Florides, en el qual Manresa hi forma 
part. 
 
Es tracta d’una iniciativa que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de 
Catalunya a través de la planta amb flor. 
 
Actualment Manresa està distingida amb “3 flors” com a reconeixement de la tasca 
feta per a la millora de l’espai urbà. 
 
 
 
Abans de finalitzar la sessió, els assistents tornen a evidenciar la manca d’assistència a 
les sessions del Consell del Districte i demanen si es podrien dinamitzar d’alguna 
manera per poder cridar a més assistents. 
 
 
 
A les 21:10 hores es dóna per finalitzada la sessió. 


