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Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 16 d’abril de 2013 

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino  Hora d’inici:  20’10 h  

Data:  16 d’abril de 2013     Hora d’acabament : 21’30 h 

Núm:  2/13 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Renovació de la comissió de seguiment 

3. Pressupost 2013 

4. Torn obert de paraules 

 

Assistents 

 

REGIDOR Àuria Caus Rovira 
PRESIDENT MESA Josep Mª Sala Rovira 
AAVV Escodines Inma Sánchez Carpena 
AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 
AAVV Passeig i Rodalies Mª Assumpta Domingo 
Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Agrup. Manresana de Boletaires "El Rovelló"  Filomena Isanta Serra 
Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Sussi Garcia Soldevila 
UBIC-manresacomercial Joan Tomasa Garroset 
Casal Familiar Recreatiu Efrèn Planes genè 
ass espanyola contra el càncer. Junta local de Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
FAVM Lluís Coll Puig 
Associació Misteriosa Llum Antònia Ma. Gorgas Bargay 
PSC M. Jesús Pérez Alonso 
PP  Montserrat Masachs Riu 
Ciutadà  Coloma Alcañiz Ribas 
Ciutadà  Carme Clusellas Melé 

Ciutadà  Rosa Ma. Masachs Playà 

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     
1 ciutadà com a oient  
FUNCIONARI Montserrat Gibert 
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Excusats 

 

PXC Sebastià Llort Prat 

Ciutadà  
Anna M. Rotllan 
Verdaguer        

 

Absents 

 

AAVV Barri Antic   
Grup Sardanista Dintre el Bosc Isidre Sala Pascual 
AEiG Cardenal Lluch Montserrat Selga Basomba  
Geganters de Manresa Fco José Sorroche Gomera 
Asoc. Cultural OODUA de Espanya Benedict Folaranmi Oyesola 
Asoc. Viudes de Manresa i Comarca Ma. Roser Guitart Ferrer 
Cercle Artístic de Manresa Eduard de Pobes Cots 
Fundació Cultura i Teatre Josep M. Soler Brunet 
Centre Excursionista Comarca del Bages Pau Pintado Boixados 
Església Evangèlica Baptista Josep Barceló Valls 
AMPA Escola Pare Algué Amalia Antunez Rodríguez 
Frak Manresa Club de Ball Esportiu Joana Subirana Arnau 
Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros Esteve 
Casal de Joves de la Seu Xavier Vera González 
Asociación Deportiva, social y cultural Kamal Oulad Hmidou 
Casa Social del sord de Manresa i Comarques declarada d'utilitat pública Manuel Rodríguez Asensio 
Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn Omaïr Ahmed Akhazzan 
Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) Concepció Almarcha Villena 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
MEANDRE Jaume Torras Torra 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 
CIU Magda Marcè Siñol 
ERC Ferran Rofín Sanglas 
CUP Maite Martinez Gàrriz 
Ciutadà  Josefa Oromi Baraldés 
Ciutadà  Estanislau Nadeu Rin  

Ciutadà  Joan Cals Torres  

Ciutadà  Josep Badia Sala  

Ciutadà  Carles Esclusa Espinalt 

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       

Ciutadà  Lluís Guerrero Sala      

ciutadà  Anjo Valentí Moll 
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Intervencions / comentaris 

 

El president de la Mesa , Sr. Sala, dóna la benvinguda als assistents. 

La regidora del districte sra. Àuria Caus comenta, abans de passar a desgranar l’ordre del 

dia, que hi ha la proposta d’avançar l’horari de les sessions del consell a les 19 hores. Per 

unanimitat s’acorda iniciar el proper consell a les 19’30 hores. 

 

1) Renovació de la Comissió de Seguiment 

La Sra Caus  comenta que, seguint l’establert en el reglament de Participació Ciutadana, cal 

procedir a renovar i/o ratificar la comissió de seguiment. S’ofereix als membres del plenari la 

possibilitat de formar part de la comissió de seguiment o de que continuïn els mateixos. 

S’acorda que continuïn els mateixos: Sr. Agustí Perramon, Sr. Antoni Fernandez i Sr. Lluís 

Coll. 

 

2) Pressupost 2013 

La Sra Caus presenta tot un seguit de propostes rebudes i altres aportades per la comissió 

de seguiment. S’acorda anar votant cada proposta per valorar el grau de suport que té. 

Finalment queda: 

 

1) Instal·lació de barana escales passeig- pista castell 

(costat Meigas) 

9 vots 

2) Millora paviment tram de rigoles del passeig Pere III 

(Bonavista i 11 de Setembre) 

Es decideix que 

s’entomi des de 

manteniment de la via 

pública 

3) Acabar de tancar/vallar els parcs infantils del districte : 

plaça Ramon Estrada  

10 vots 

4) Millora d'elements del parc infantil de la plaça Espanya 14  vots 

5) Millora graons de la plaça Fius i Palà. Que es senyalitzin 

els graons 

11 vots 

6) Col·locació de barana al carrer del bisbe 12 vots 

7) Millora del paviment en mal estat c/Nou de Santa Clara 

(entre Purgatori i Sant Maurici) 

Es decideix que 

s’entomi des de 

manteniment de la via 

pública 

8) Il·luminació escultura Amat-Piniella 1 vot 
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9) Baixada del Pòpul: actuació al terra per evitar que 

rellisqui quan plou  

16 vots 

10) Cantonada ctra. Vic/ carrer Bilbao en pèssim estat, vorera 

fatal, pals de llum, etc ... 

Es demana que ho 

assumeixi l’obra 

11) Fer un projecte global pel Parc de Puigterrà 14 vots 

12) Pacificació del trànsit a la zona de la Pl. Sant Ignasi – 

Divina Pastora fins a Sant Joan de Déu 

16 vots 

13) Millora, en general, dels passos de vianants  21 vots 

 

S’afegeixen dues propostes més: 

14) Col·locar el nom a la Plaça de les Oques 15 vots 

15) Col·locar una barana a la Baixada dels Jueus 14 vots 

 

 

3) Torn obert de paraules 

La Sra. Carme Clusellas  comenta que avanç d’arribar a la Plaça de la Creu, pujant des de 

la Bonavista, hi ha un pal de llum al mig de la vorera que impedeix el pas. El regidor Sala  

comenta que es passarà aquesta incidència al districte nord. 

 

El sr. Lluís Coll  comenta que els temes de desgast de la via pública no haurien de recaure 

en el pressupost del districte. 

 

La Sr. Carme Alarcón  comenta que el pas de vianants de l’Escola d’Art està en mal estat: 

puntualitza que més que el pas és el rebaix entre el carrer i la vorera. També comenta que el 

carrer del Joc de la Pilota està en molt males condicions. 

 

La Sr. Imma Sánchez  comenta que el vial del carrer Barceloneta està en molt mal estat. 

 

El Sr. Agustí Perramon demana que primer es facin les actuacions acordades l’any passat. 

El regidor Sala  li respon que això és evident. Que l’actuació dels graons de la plaça Sant 

Ignasi mantenen el pressupost que tenien i no afecta al pressupost 2013. 

 

La Sr. Imma Sánchez  comenta que es van arreglar els parcs infantils de la zona de Sant 

Joan de Déu però es van treure els bancs pels pares. Demana que es tornin a col·locar. 
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La Sr. Mª Assumpta Domingo  comenta que fer un projecte pel Parc de Puigterrà és 

prioritari. Tot i que la urgència és fer l’assentament de terres ja que amb les pluges moltes 

de les cases els entra aigua, també cap pensar en l’ús del Parc ja que ara, a segons quines 

hores, fa por anar-hi pel tipus de persones que hi circulen. 

El Sr. Josep Griera  comenta que, des de l’Agrupació Astronòmica, veuen bé que s’hi 

col·loquin més llums però que es puguin apagar quan fan observacions del cel. 

Es comenta que potser hi hauria la possibilitat de tornar a tancar el parc. 

El Sr. Lluís Piqué  comenta que el Parc sobrepassa les competències del districte i que 

hauria de ser un projecte compartit de ciutat. 

El Sr. Josep Griera  insisteix que, si que cal un projecte global però que la urgència ara és la 

llum i la seguretat. 

 

El Sr. Gonçal Mazcuñan comenta referent a les obres de les Escodines que, el projecte 

inicial contemplava la pacificació del trànsit. I que si el projecte no es va fer ben fet d’entrada 

ara caldria recuperar-lo i, ja que es refà també es contempli la qüestió de la pacificació del 

trànsit. El regidor Sala  comenta que es mirarà què contemplava el projecte inicial. 

El Sr. Agustí Perramon  comenta que al carrer Escodines hi havia 2 bandes rugoses i 

demana que no es col·loquin al mateix lloc ja que, ara, amb la passera i el flux de gent que 

passa, on estaven col·locades no farien servei. 

 

El Sr. Lluís Coll  demana que se li recordi al regidor Bacardit que van quedar de col·locar  un 

pas de vianants  a la part alta del c/ d’Àngel Guimerà (entre l’oficina de “La Caixa” i el 

Parcir). 

La Sra. Coloma Alcañiz  comenta que hi ha un pas de vianants davant de la Mesquita que 

està tot negre. El regidor Sala  comenta que aquest pas de vianants està anul·lat i que per 

això està negre. Comenta que es demanarà a via pública que es tapi millor per que no creï 

confusions. 

El Sr. Gonçal Mazcuñan  comenta que el pas de vianants del c/ Saclosa amb Plaça 

Catalunya es contenidors tapen la visibilitat dels cotxes i no saps si hi ha vianants a punt de 

creuar. Comenta que caldria resoldre, en general, aquesta problemàtica sobre els 

contenidors al costat de passos de vianants. També caldria resoldre el fet que molts passos 

de vianants que no es veuen a la nit. 

La Sra. Carme Clusellas  demana que es vetlli que tots els passos de vianants no tinguin 

barreres arquitectòniques. 
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La Sra. Carme Alarcon  demana que es revisi la circulació pel carrer Puigterrà de Dalt i que 

es pugui arribar a la plaça Lladó. 

 

El Sr. Antoni Fernandez demana que siguin peatonals els carrers: 

- Sèquia (on hi ha la mesquita) 

- Lladó 

 

El Sr. Joan Tomasa  demana que es poleixin els cantells vius de molts trams del Passeig. 

 

El Sr. Antoni Fernandez demana que es reguli el tema de les motos a la Plaça Sant 

Domènec (entren i surten pel pas de vianants) 

 

El Sr. Gonçal Mazcuñan  demana als regidors que transmetin a la resta de l’equip de govern 

que el districte centre hauria de tenir un tracte preferent ja que al centre hi va tota la ciutat i, 

malauradament, amb el pressupost del districte només es pot anar fent manteniment i no es 

poden destinar els diners a nous projectes. 

El regidor Sala  li contesta que no es poden fer diferències entre districtes i que cal trobar 

una altra via que no és la del pressupost del districte. 

 

El Sr. Lluís Coll  comenta que en els governs anteriors es va prioritzar millorar els barris 

perifèrics i no es va invertir al centre. 

 

A les 21’30 hores el president de la mesa, Sr. Sala, dona per finalitzada la sessió. 

 

Acords presos 

 

1) s’acorda iniciar la sessió del proper consell a les 19’30 hores 

2) la comissió de seguiment queda constituïda pels senyors: Agustí Perramon, Antoni 

Fernandez i Lluís Coll 

3) S’acorda passar als serveis tècnics les propostes acordades: 

a. Millora, en general, dels passos de vianants (sobretot resoldre els contenidors 

que tapen la visibilitat dels cotxes) 

b. Baixada del Pòpul: actuació al terra per evitar que rellisqui quan plou  

c. Pacificació del trànsit a la zona de la Pl. Sant Ignasi – Divina Pastora fins a 

Sant Joan de Déu 

d. Col·locar el nom a la Plaça de les Oques 

e. Col·locar una barana a la Baixada dels Jueus 
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f. Fer un projecte global pel Parc de Puigterrà 

g. Millora d'elements del parc infantil de la plaça Espanya 

h. Col·locació de barana al carrer del Bisbe 

i. Millora graons de la plaça Fius i Palà. Que es senyalitzin els graons 

j. Acabar de tancar/vallar els parcs infantils del districte : plaça Ramon Estrada 

k. Instal·lació de barana escales passeig- pista castell (costat Meigas) 

l. Il·luminació escultura Amat-Piniella 

 

 

 


