Acta de la sessió del Consell del Districte
Centre. 15 de desembre de 2016
Lloc de celebració: Centre Cultural del Casino

Hora d’inici: 19:34 h

Data: 15 de desembre de 2016

Hora d’acabament: 21:15h

Núm: 3/16

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Seguiment de les actuacions executades el 2016
3. Informació sobre el procés de Pressupost Participatiu 2017
4. Informacions sobre les actuacions al voltant del museu
5. Torn obert de paraules

Assistents
REGIDOR
PRESIDENT MESA
AAVV Vic-Remei
Agrupació Astronòmica de Manresa
Orfeó Manresà
Agrupació Cultural del Bages
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure"
ass espanyola contra el càncer. Junta local de
Manresa
ass. L'Olivera

Marc Aloy Guàrdia
Josep Mª Sala Rovira
Leandre Lladó Font
Josep Griera Cors
Antoni Fernández Ayuso
Paulí Gros Esteve
Maria Segalés
Rosa Mª Salvador Gili
Antònia Ma. Gorgas Bargay

PSC
CUP
C'S

Mercè Cardona Junyent
Gemma Tomàs Vives
Andrés Rojo Hernandez

ciutadà
Ciutadà
ciutadana
funcionaria

Anjo Valentí Moll
David Romero
Sussi Garcia Soldevila
Montserrat Gibert i Antich
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Excusats
Amics Capella de Música de la Seu
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV
Associació Gam Lilium (grup suport a la dona
maltractada)
Creu Roja a Manresa
ERC
Ciutadà

Carme Alarcón Crespo
Agustí Perramon Prunes
Concepció Almarcha Villena
Ferran Sarrió Hernández
Joan Perarnau Llorens
Carme Clusellas Melé

Absents
Fundació Orfeó Manresà
Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn
Omaïr
Coordinadora de Jubilats
Associació Misteriosa Llum
UBIC-manresacomercial
Fundació Privada Cultura i Teatre
ass. L'Olivera
Ass. Cuineres del Bages
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Manresa
Activament Catalunya Central
Associació cultural per al desenvolupament de
Tivaouane
Plataforma ciutadana no més morts C-55
Ass taula de les arts visuals de la Catalunya
central (TAV-CC)
Associació de locals d'oci nocturn de Manresa
Col.legi d'aruitectes de catalunya- delegació
Bages-Berguedà
CDC
DM
Ciutadà

Lluis Piqué Sancho
Noureddine El Bennadi
Josep Fontanet Torrentallè
Antoni Fornells Canal
Joan Tomasa Garroset
Efrèn Planes Gené
Imma Serra
Dolors Gomez Pardo
Daniel Bacardit Fernandez
Josep Franch Barba
Saliou Samb
Josefina Casals Font
Roser Oduber
Dídac Martínez Guitart
Claudina Relat Goberna
Magda Marcè Siñol
Adelaido Marín Bachir
Estanislau Nadeu Riu

Ciutadà

Albert Gómez Pardo

Ciutadà

Gonçal Mazcuñan Boix

ciutadana
ciutadana

Rosa Ma. Masachs Playà
Elena Martínez
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Intervencions / comentaris
El president de la Mesa, Sr. Sala, dóna la benvinguda als assistents i passa a desgranar
l’ordre del dia previst:
1. Aprovació de l’acta anterior
El Regidor Sala demana si hi ha alguna esmena a fer a la darrera acta.
S’aprova per unanimitat l’acta anterior.

2. Seguiment de les actuacions executades el 2016
El regidor Aloy fa un repàs de l’estat de les actuacions que es van proposar:
1. Reubicació elements parc infantil parc Ramon Estrada (per La previsió d’execució és
tal d'evitar partits de futbol)
la setmana del 19 de
desembre
2. Arranjament de les escales que van del Passeig Pere III al C/ Guardats del pressupost
del districte 18.091,84€
Circumval·lació
3. Instal·lació de 2 jardineres al carrer de la Mel

Executat

4. Instal·lar un nou punt de llum per il·luminar les escales de la Executat
Plaça Sant Domènec amb Muralla del Carme (sobre el quiosc
de diaris)

3. Informacions sobre el procés de Pressupost Participatiu 2017
La secretària del districte, Sra. Montserrat Gibert, exposa les principals informacions del
procés de Pressupost Participatiu 2017.
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4. Informacions sobre diferents actuacions
a. Informacions sobre les actuacions al voltant del Museu
El regidor Marc Aloy presenta les diverses actuacions arquitectòniques i urbanístiques que es
duran a terme els propers dos anys a l’edifici de l’antic Col·legi Sant Ignasi i al seu entorn urbà.
El paquet d’actuacions representa una injecció global de 3,6 milions d’euros i inclou obres a
l’interior de l’edifici i també a l’entorn, per millorar la urbanització i la connectivitat entre
Escodines i Barri Antic / Vic-Remei, que quedaran connectats amb dos ascensors.

Les obres a l’interior de l’edifici estan quantificades en 1,3 milions d’euros i seran finançades a
través de dues subvencions de la Generalitat provinents dels Departaments d’Empresa i
Ocupació i de Cultura, i de recursos propis de l’Ajuntament. Pel que fa a les obres
d’urbanització de l’entorn, el finançament es farà a través del conveni signat amb Criteria Caixa
Holding el novembre de 2014.
A)

Actuacions a l’edifici de l’antic Col·legi de Sant Ignasi

Les intervencions que es duran a terme a l’Antic Col·legi de Sant Ignasi pretenen racionalitzar
funcionalment l’edifici i adaptar-lo al nou context urbà fruit de l’enderroc de la Sala Ciutat. Així
doncs, es crearan uns nous accessos a l’edifici, a través de la plaça de Sant Ignasi, es
dignificarà la façana que ha quedat al descobert amb l’enderroc de la Sala Ciutat i que ha
d’esdevenir la façana principal de l’equipament i es crearà un Centre d’Acollida per als
Pelegrins del Camí de Sant Ignasi.
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A més, la proposta considera el claustre, com un nou espai obert als ciutadans, que ha d’actuar
com a una nova plaça d’accés de cadascun dels tres usos que actualment encabeix l’edifici.
D’aquesta manera es garantiria la claredat, control i gestió autònoma de cadascun dels tres
usos.

Les obres es duran a terme en tres fases (les 2 primeres ja executades):
Primera Fase:
1. Obres a l’ala sud destinades a habilitar els espais d’acollida del punt d’arribada del
camí Ignasià i a ampliar els espais expositius de la planta primera del museu
2. Obres a l’ala oest destinades a executar uns nous accessos al museu mitjançant una
rampa.
Segona fase:
Restauració del claustre.
Aquestes obres tenen un cost de 348.693,50 euros. Estan finançades per l’Ajuntament de
Manresa, amb una subvenció de 107.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat.
Tercera fase:

1. Execució d’un nou volum a la façana oest per encabir-hi un nou vestíbul d’accés al
Museu Comarcal i uns nous accessos que enllacin les diferents plantes públiques del
museu.
2. Rehabilitació de l’antiga mitgera que unia les ales del col·legi amb l’església
desapareguda i execució d’un nou accés al claustre des de la nova plaça prevista.

Aquestes obres tenen un cost de 501.000 euros (344.000 els espais d’accés, finançats a parts
iguals per l’Ajuntament i el departament d’Empresa i Ocupació, i 157.000 les actuacions sobre
la mitgera, finançats a través del conveni amb Criteria CaixaHolding).

B)

Actuacions a l’espai urbà

Pel que fa a les obres a l’espai urbà, han de servir per dignificar aquest punt del Centre
Històric i han de permetre millorar la connectivitat entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i
Barri Antic, a banda i banda del torrent de Sant Ignasi.
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Les actuacions a l’entorn de l’edifici es duran a terme entre el 2017 i el 2018, tenen una cost
total de 2,3 milions d’euros i consistiran en:
1. Reurbanització de la Baixada dels Drets
2. Urbanització de l’espai ocupat per la Sala Ciutat com a plaça.
3. Reurbanització de la Via de Sant Ignasi, entre la plaça de Sant Ignasi i les Piscines
Municipals, que comportarà la millora i l’ampliació de les voreres que ressegueixen
l’ala nord de l’edifici del Museu Comarcal.
4. Reurbanització i ampliació del carrer Vidal i Barraquer, que millorarà substancialment
l’espai públic entre l’ala est de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi i les Piscines Municipals.

Reurbanització de la Baixada dels Drets i millora de l’accessibilitat entre els barris de les
Escodines, Nucli Antic i Vic-Remei

La primera de les actuacions d’urbanització que es durà a terme en aquest entorn serà la
Baixada dels Drets i la millora de l’accessibilitat entre els barris de les Escodines, Antic i VicRemei, per tal de crear recorreguts adaptats a banda i banda de la Via Sant Ignasi.

El regidor Marc Aloy ha explicat que després d’haver estudiat totes les propostes i d’haver-les
compartit i debatut amb les entitats esmentades, el govern ha decidit afrontar aquesta millora
de la mobilitat a través de tres actuacions:

-Urbanització de la Baixada dels Drets a través d’una plataforma amb un pendent continu,
sense elements mecànics, que resolgui el fort desnivell del tram superior.
Aquesta actuació, a més, permetrà resoldre l’accessibilitat de tots els edificis que donen front al
carrer, eliminant les escales actuals d’accés als portals.

-Construcció d’un ascensor públic en el marc de les obres d’ampliació de la Residència de Sant
Andreu que salvi el desnivell els carrers del Remei de Dalt i Remei de Baix. Aquestes obres
van a càrrec de la FUSSAM.

-Construcció d’un ascensor entre el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major, que juntament amb
la passera que travessa la via de Sant Ignasi, completi un itinerari adaptat entre les Escodines
i el Barri Antic.

La Baixada dels Drets es començarà un cop hi hagi construït l’ascensor del c/ Santa Llúcia, per
facilitar la mobilitat abans d’iniciar el tram d’obres que provocarà limitacions en la mobilitat al
sector.
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b. Informacions sobre les millores a la carretera de Viladordis
El projecte consisteix en l’adequació de la carretera de Viladordis, que és un via municipal de
Manresa, en el tram que va des de l’enllaç amb la C-55 fins a l’enllaç amb l’autopista C-16, on
se situa el nucli de Viladordis. Aquestes obres complementen l’eixamplament de la ronda de
Manresa a quatre carrils que s’ha dut a terme recentment i que va incloure la creació d’un nou
ramal des de la carretera de Viladordis cap a la ronda de la C-55 en sentit Barcelona.

L’obra que es licita comprèn un tram de 900 metres, en el qual es formarà una calçada de 10
metres d’amplada amb dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres cadascun. En la zona
d’enllaç amb la ronda de Manresa, es construiran dues rotondes de 48 metres de diàmetre que
milloraran les dues interseccions existents a banda i banda de la ronda, formades per tercers
carrils centrals per als girs a l’esquerra. Aquests giratoris afavoriran la seguretat i la fluïdesa del
trànsit en aquest entorn tot permetent, també, moviments que actualment no es poden fer.

En un costat de la calçada es crearà una via verda de 2,5 metres d’amplada, separada per una
barrera mixta de fusta i acer i una filera d’arbrat i enllumenat. D’aquesta manera, quedarà
connectada la trama urbana de Manresa amb el nucli de Viladordis amb un itinerari per a
vianants i bicicletes. S’instal·larà un semàfor per garantir el creuament de la via verda en
direcció als camins existents al costat nord, en especial la ruta que condueix pel marge del riu
Llobregat fins al monestir de Sant Benet de Bages, i que coincideix amb el camí de Sant
Jaume.

c. Informacions sobre l’Avinguda dels Països Catalans
El projecte consistirà en la construcció d’un nou vial que s’iniciarà amb un nou encreuament
amb la carretera de Viladordis, que permetrà enllaçar amb la C-55, primer, i amb la C-16,
posteriorment.
Aquest nou vial urbà tindrà una longitud de 800 metres i constarà d’una calçada bidireccional
de 6,40 metres d’amplada i vorera a cada costat. La vorera al costat centre urbà tindrà una
amplada variable, superior als 2 metres, i al costat nord de 1,50 metres.

Es preveu una rotonda a la cruïlla amb la carretera de Viladordis i una altra rotonda al carrer
Fra Jacint Coma i Galí, a més de la millora de la resta dels encreuaments. El traçat finalitza a la
plaça Prat de la Riba, per connectar amb la resta de carrers.

La redacció del projecte s’ha adjudicat per un import de 100.000 euros i un termini de 10
mesos. S’estima que el pressupost de les obres serà d’uns 2,7 milions d’euros.
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d. Informacions sobre la neteja de la llera del Cardener
Aquestes accions de neteja i adequació de la llera del riu Cardener al seu pas per Manresa
s’emmarquen dins del projecte d’apadrinament que la Fundació Rosa Oriol ha fet d’un tram de
l’Anella Verda.
L’objectiu del projecte és recuperar el voral que hi ha sota el Parc Josep Vidal i Plaça del
Mil·lenari de Manresa, actualment ple de canyes. D’aquesta manera la ciutat ha guanyat una
altra zona verda al costat del riu per a l’ús dels ciutadans.
Les actuacions d’aquest projecte han consistit principalment en el desbrossament i la
recuperació del bosc de ribera i s’hna realitzat amb voluntaris de la Fundació i el guiatge i
l'acompanyament dels serveis tècnics municipals i de la brigada de Parcs i Jardins de
l’ajuntament.

e. Informacions sobre la nova plaça de la Bonavista
El nou projecte de la plaça de la Bonavista inclourà tant la nova rotonda que ha d’ordenar la
circulació d’aquest important nus viari i la urbanització del primer tram de la carretera de
Santpedor, com ja estava previst, i també la transformació de tot l’espai públic comprès entre el
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, la carretera de Vic i el carrer del Bisbe Comas. L’àmbit
d’actuació serà de 10.598 m².
En aquest gran triangle s’eliminarà el sistema viari actual, i quedarà ordenat com una nova
plaça amb 160 arbres (actualment n’hi ha 42, que es mantindran).
La plaça de la Bonavista, a la confluència de les carreteres de Santpedor, Vic i Pont de
Vilomara amb el passeig de Pere III, és un projecte des del 1932, i que tots els planejaments
urbanístics anteriors han recollit, i la rotonda ja va ser introduïda en el Pla General de 1981.
L’execució de la confluència d’aquest conjunt de vials urbans necessitava prèviament adquirir
les propietats i enderrocar els edificis de l’illa delimitada per la carretera de Vic i els carrers
Jacint Verdaguer i Bisbe Comes. Des dels anys 90 del segle XX es van anar adquirint –i
enderrocant– una bona part dels edificacions de l’illa. Aquest fet va permetre urbanitzar de
forma provisional una part de l’illa amb l’execució d’un espai de jocs infantils i amb la plantació
d’arbrat.
Durant l’any 2016, l’Ajuntament ha adquirit una nova edificació de la zona que ha permès
projectar una rotonda amb una geometria adequada per a l’enllaç de la carretera Santpedor
amb el passeig de Pere III i amb les carreteres de Vic i el Pont de Vilomara.
Pel que fa al carrer Jacint Verdaguer s’urbanitzarà entre la carretera de Vic i el carrer del Bisbe
Comas. Serà un vial d’un sol carril de circulació i un franja que resoldrà tant la carrega i
descàrrega per als comerços com aparcaments per a la zona. Pel què fa a les voreres, seran
arbrades i passarà de tenir una amplada de 1’9 metres a una amplada de 5 metres a cadascun
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dels costats del carrer. Aquesta urbanització s’allargarà, en el futur, fins a la plaça Cots,
convertint aquest vial en una nova porta d’entrada al Centre Històric.

Finalment el projecte també planteja una nova secció transversal per a la carretera Santpedor
entre la Bonavista i el carrer Antoni Maria Claret. Així, es proposa una vorera més ampla i
arbrada al costat oest del vial i una calçada de dos carrils per al doble sentit de circulació. La
nova vorera passarà dels 1’8 metres actuals als 4 metres.
El projecte també inclou el trasllat de l’actual parc infantil a la nova plaça. Un parc molt utilitzat
pel barri i que l’associació de Veïns Vic-Remei va demanar de mantenir. Així doncs, es
reubicarà la zona de jocs i es canviaran aquells que estiguin en mal estat.

El projecte ha fet un èmfasi especial en el tractament de la jardineria, aplicant criteris de
sostenibilitat, per tal que la nova plaça esdevingui un autèntic pulmó verd de la ciutat.
Per una banda es mantindrà bona part de l’arbrat existent a l’espai entre el carrer Jacint
Verdaguer i la carretera de Vic. Aquesta arbreda, que consta d’uns 42 arbres que es mantenen,
està formada per freixes, pollancres, àlbers piramidals, antigues robínies i un castanyer.
Pel que fa a la nova vegetació es preveu la plantació de:
-86 lledoners formant línies paral·leles al carrer Jacint Verdaguer.
-21 pereres de flor a les voreres de la carretera de Santpedor.
-8 plàtans a les voreres perimetrals de la rotonda del costat del passeig de Pere III.
A l’illa circular de la rotonda, a banda de l’extensió d’un prat de gespa, s’hi trasplantarà la gran
prunera de fulles vermelles existent en una de les actuals illetes.

El pressupost per al projecte d’urbanització és de: 1.696.684,48 euros dels quals 1.580.000
euros seran aportats a través d’un conveni amb la Diputació de Barcelona i 116.684,48
provindran de recursos propis de l’Ajuntament.
Durant el primer trimestre es faran les obres d’enderroc de la finca del número 102 de la
carretera de Vic. Les obres d’urbanització està previst que comencin a principis del segon
trimestre del 2017 i el conjunt del projecte es preveu que s’executi en un període màxim de vuit
mesos. L’execució de les obres es realitzarà amb diferents fases d’afectacions per garantir el
pas del trànsit per la zona de la Bonavista.
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5. Torn obert de paraules
La Sra Maria Segalés demana si el projecte de connectar millor el Passeig i el c/
Circumval.lació cabria en el pressupost participatiu.
El regidor Aloy explica que es molt costos econòmicament ja que per millorar aquesta
accessibilitat calen unes noves escales i un ascensor i que amb els 50.000 euros que es
disposen per projecte no n’hi ha prou.
La Sra Maria Segalés demana si es farà alguna actuació en l’antic magatzem de Cots i Claret.
El regidor Aloy comenta que en aquesta zona s’hi podrà edificar i hi haurà una nova plaça
d’uns 3.000m2 , s’arreglaran les voreres del c/ Sant Antoni Mª Claret i de la Crta. Santpedor.
Les xemeneies i les façanes de l’edifici es mantindran. La previsió es que les obres s’iniciïn
d’aquí 1 any i s’acabin d’aquí a 3 anys.
El Sr. Antoni Fernandez demana si hi haurà espai per jugar la canalla.
El regidor Aloy comenta que segurament hi haurà un parc.

El Sr. Antoni Griera demana si la plaça de la Salut s’acabarà i s’hi col·locarà l’estàtua.
El regidor Sala respon que si, al 2017.

El Sr. Leandre Lladó comenta que als carrers Puigterrà de Dalt , Carme i Hospital hi ha
senyals de no passar de 20 km/h i no hi ha manera que els cotxes ho respectin.
El regidor Aloy comenta que s’han col·locat panells de circular a 20km/h i jardineres per
dificultar la velocitat però és un qüestió de civisme.

El Sr. Anjo Valentí agraeix l’explicació de tots els projectes que ha fet el regidor Aloy i comenta
que l’illa de vianants del C/ Guimerà cal que, en un futur, es pensi i es faci de manera ben feta.
Comenta que a curt termini no veu viable convertir-ho en una illa de vianants permanent ja que
el carrer és ample i no tenim el volum suficient de gent per utilitzar-ho com a tal.
El regidor Aloy comenta que es un compromís al Pla de Govern i l’important és que aquest
mandat es treballi per que quedi clar realment què es vol fer.

En no haver-hi més intervencions es dóna per acabada la sessió a les 21:15 h
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Amb posterioritat a la sessió el Sr Ferran Sarrió, representant de Creu Roja Manrera, es va
disculpar de no poder assistir a la sessió però demana que es tingui en compte i consti en acta
la seguent pregunta:
Anteriorment havia preguntat sobre el canvi d’ús de l’espai de la Plaça Milcentenari, i a la
següent sessió el regidor havia comentat que s’havia demanat la col·laboració del CAE, entitat
que té la seu a la plaça, que elaborés una proposta per a fer un espai verd o infantil.
M’Agradaria saber com evoluciona aquest tema, si s’ha presentat alguna proposta des del CAE
o si l’ajuntament n’està elaborant una de pròpia.
En cas de no estar-se elaborant, des de Creu Roja ens agradaria que s’activés aquest tema de
nou i formar-ne part activa, ja que el centre obert Casal-Ot està a la pròpia plaça i els infants
que hi assisteixen utilitzarien el futur equipament diàriament.
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