
 

Plaça Major, 1, 5 i 6 08240 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E 

 

Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 19 de novembre de 2013 

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino  Hora d’inici:  19’30 h  

Data:  19 de novembre de 2013    Hora d’acabament : 20’45 h 

Núm:  4/13 

 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Pressupost 2013 

3. Preparació del Consell de Ciutat 

4. Torn obert de paraules 

 

Assistents 

 

REGIDOR Àuria Caus Rovira 
PRESIDENT MESA Josep Mª Sala Rovira 

AAVV Escodines 
M. Carme Carrió 
Salabarnada 

AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 
Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Grup Sardanista Dintre el Bosc Isidre Sala Pascual 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 
Cercle Artístic de Manresa Eduard de Pobes Cots 
Fundació Cultura i Teatre Josep M. Soler Bonet 
Església Evangèlica Baptista Josep Barceló Valls 
Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros Esteve 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 
Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) Concepció Almarcha Villena 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Sussi Garcia Soldevila 
Associació Misteriosa Llum Antònia Ma. Gorgas Bargay 
UBIC Manresa Comercial Joan Tomasa Garroset 
ass espanyola contra el càncer. Junta local de Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
Associació L’olivera Imma Serra 
Ciutadà Gonçal Mazcuñan Boix 

Ciutadana Mercè Pla Agullo 
FUNCIONARIA Montserrat Gibert 
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Excusats 

 

CIU  Magda Marcè Siñol 
PSC M. Jesús Pérez Alonso 

Ciutadana Anna M. Rotllan Verdaguer        

ciutadà  Anjo Valentí Moll 
 

Absents 

 

AAVV Barri Antic   
AAVV Passeig i Rodalies   
Agrup. Manresana de Boletaires "El Rovelló"  Filomena Isanta Serra 
AEiG Cardenal Lluch Montserrat Selga Basomba  
Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 
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 
Centre Excursionista Comarca del Bages Pau Pintado Boixados 
AMPA Escola Pare Algué Amalia Antunez Rodríguez 
Frak Manresa Club de Ball Esportiu Joana Subirana Arnau 
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 
MEANDRE Jaume Torras Torra 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 
FAVM Lluís Coll Puig 
Casal Familiar Recreatiu Efrèn Planes genè 

ass espanyola contra el càncer. Junta local de 
Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
ass. L'Olivera Imma Serra 
ERC Ferran Rofín Sanglas 
CUP Maite Martinez Gàrriz 
PP  Montserrat Masachs Riu 
PXC Sebastià Llort Prat 
Ciutadà  Josefa Oromi Baraldés 
Ciutadà  Estanislau Nadeu Rin  
Ciutadà  Coloma Alcañiz Ribas 
Ciutadà  Carme Clusellas Melé 

Ciutadà  Joan Cals Torres  

Ciutadà  Josep Badia Sala  

Ciutadà  Carles Esclusa Espinalt 

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       

Ciutadà  Lluís Guerrero Sala      

ciutadana Rosa Ma. Masachs Playà 
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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 l’acta anterior. La secretaria del 

districte, Sr. Montserrat Gibert , es disculpa per que no va enviar l’acte en format paper i la 

va enviar per mail. 

Es decideix que en la propera sessió s’aprovaran les dues darreres actes. 

 

2) Pressupost 2013 

La Regidora Caus comenta en quin estat es troben les actuacions del districte: 

 

ACTUACIÓ  EXECUCIÓ 

Instal·lació de barana escales Passeig- 

Pista Castell (costat Meigas) 

Es farà durant el novembre de 2013 

Millora d'elements del parc infantil de la 

plaça Espanya 

Es retiraran elements de joc molt vells per 

col·locar-ne de nous per nens molt petits. La 

previsió és pel desembre de 2013 

Baixada del Pòpul: actuació al terra per 

evitar que rellisqui quan plou  

La previsió és pel desembre de 2013 

Pacificació del trànsit a la zona de la Pl. 

Sant Ignasi – Divina Pastora fins a Sant 

Joan de Déu 

Fet 

1) ressalts col.locats (Pl. St Ignasi accés 

C/ Escodines) i al c/ Nou de Sta Clara 

entre C/ St Maurici i Dr. Llatjós 

2)  senyalització de 3 nous passos de 

vianants (c/ Nou de Sta Clara, Vell de 

Sta Clara i Dr. Llatjós) 

3) modificació senyalització vertical i 

horitzontal de regulació doble sentit 

tram C/ Nou Sta Clara entre C/ St 

Maurici i Dr. Llatjós (prohibició 

estacionament en ambdós costats i 
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trasllat  àrea de recollida de vidre i 

paper al C/ St Maurici) 

 

Pas de vianants al carrer Guimerà  (davant 

del Parcir) 

Fet 

 Col·locar el nom a la Plaça de les Oques La previsió és pel desembre de 2013 

Col·locar una barana a la Baixada dels 

Jueus 

La previsió és pel desembre de 2013 

 

 

El sr. Joan Tomasa  demana si es podrien posar paviments de cautxú a la base dels jocs de 

la Pl. Espanya. 

La regidora Caus  li contesta que només es posa cautxú quan el voltant és una plaça dura. 

 

El Sr. Antoni Fernandez  demana que es col·loqui la barana de la baixada dels Jueus al mig 

de les escales ja que la gent gran no té la mateixa força en un cantó o en l’altre del cos i, 

col·locar la barana al mig fa que sigui útil per tothom. 

La regidora Caus  li respon que, tècnicament s’ha decidit col·locar-la en una paret i que, en 

tot cas, l’any vinent es podria col·locar a l’altre paret. 

 

Es demana des del plenari que l’actuació a la Baixada del Pòpul es faci abans de la Fira de 

Sta. Llúcia. 

També es puntualitza que el nom de la Pl. de les Oques és realment Plaça de la Font de les 

Oques. 

 

3) Preparació del Consell de Ciutat 

La regidora Caus  anuncia que el proper Consell de Ciutat es celebrarà el dimarts 21 de 

gener a les 19’30. La ubicació està per determinar. Enguany s’ha optat per que siguin 

diferents membres dels districtes els que presentin la feina feta al districte i, en el cas del 

Districte Centre, s’ha demanat al senyor Antoni Fernandez que en sigui el repressentant.  

 

La regidora  Caus  explica una mica els continguts del Consell de Ciutat, els quals seran: 

- Informació de les actuacions acordades en cada consell de districte 

- Presentació de l’evolució dels Programes de Govern. 

- Presentació de l’activitat de la comissió permanent del Consell de Ciutat 

 

- Acte de reconeixement del govern a la feina desenvolupada per les persones que formen 

part dels diferents òrgans de participació ciutadana 
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El plenari aprova l’assignació com a representant del districte Centre al Consell de Ciutat al 

sr. Antoni Fernandez. 

 

4) Tema sobrevingut 

El regidor  Sala explica que hi ha un acord del Ple pel qual es proposa que es faci el 

pressupost de forma participada en diferents etapes. En un primer moment tindrà un caire 

més informatiu i més endavant més participatiu.  Així, es preveu que en el Ple del 19 de 

desembre s’aprovi el pressupost del 2014 i és previst convocar els membres dels quatre 

districtes, tots els partits polítics i tothom que hi estigui interessat a una matinal informativa 

sobre el pressupost 2014. La data no és segura però és provable que sigui el dissabte 14 de 

desembre.  

 

5) Torn obert de paraules 

La Sra. Concepció Almarcha  comenta que les parades de transport interurbà de la Pl. 

Espanya són molt fosques. 

 

Des de l’entitat Grup Sardanista dins el Bosc  demanen com funcionarà la zona verda del 

Barri Antic. 

El regidor Sala  comenta que l’ordenança de mobilitat anirà al Ple el proper dijous (21 de 

novembre) i allà es determinarà qui podrà aparcar en zona verda: els veïns o gent que 

treballi en una àrea determinada. Es necessitarà tenir un identificatiu. El problema principal 

és que s’està parlant d’entre 13 i 15 aparcament però gent amb identificatiu per aparcar n’hi 

haurà molta més. 

La Sra. Carme Alarcon  comenta que per què no s’habilita com a aparcament el c/ de les 

Bastardes. 

El regidor Sala  comenta que es prioritzen zones sense cotxes i que la gent s’ha de 

començar a acostumar a aparcar pagant. 

 

El Sr. Paulí Gros  comenta que el carril bus projectat per anar a la Carretera de Vic no cal ja 

que els autobusos no queden tant parats 

El regidor Sala  comenta que a la Taula de Mobilitat és on es prenen aquestes decisions. 

 

La sra. Carme Alarcon  comenta que al c/ Puigterrà de Dalt es va fer el canvi de sentit de 

circulació i no s’ha donat encara cap explicació. 

 

La Sra. Carme Carrió  es presenta com a presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes de 

les Escodines i comenta que cal pensar en una ciutat més verda en la qual s’hi pugui 
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passejar. Comenta que les ciutat que hi han apostat han millorat el comerç. També aprofita 

l’avinentesa per explicar que veïns de les Escodines van demanar una zona verda i una 

plataforma contrària a la zona verda va fer pressió. Posa de manifest que cap mitjà de 

comunicació li va demanar la seva opinió (com a presidenta veïnal) i que la junta de l’AVV 

està molt ofesa per aquest fet. La mateixa Plataforma contra les zones verdes va demanar a 

l’AVV que convoqués una assemblea i l’AVV els va contestar dient-los que ells no eren 

alcaldes de barri. 

Posa de manifest que els arguments de molta de la gent que hi ha a la Plataforma contrària 

a la zona verda són de baixa qualitat (problemes particulars). Finalment demana que 

s’abaixin els preus de l’aparcament situat a la Via St. Ignasi ja que la gent hi aparcaria. 

 

El Sr. Eduard de Pobes  demana que si s’ha de pagar l’aparcament que no es pagui el 

permís de circulació. 

El regidor sala  comenta que, precisament aquest impost l’estant canviant a Madrid i tindrà  

a veure amb el grau de contaminació. 

 

El Sr. Joan Tomasa  comenta que caldria fer una bona normativa de zona peatonal oberta 

(restringida en horaris per fer subministraments) i que els veïns de la zona tinguessin molt 

bona informació de com funciona. També comenta que caldria preveure amb antelació les 

obres a la via pública ja que sovint coincideixen amb actes populars. 

 

El Sr. Antoni Fernandez demana per què es deixen aparcar cotxes al 1er tram del Passeig, 

quin criteris hi ha. També demana que quan es fan les fires al Passeig es deixen pujar els 

tràilers damunt del Passeig, i el fan malbé. També comenta que ha vist cotxes de 

l’ajuntament baixant pel Passeig i que giren a mà esquerre. 

El regidor Sala  li demana que la propera vegada que ho vegi prengui nota de l’hora i la 

matrícula del cotxe. 

Finalment demana més presència de la policia local per controlar les motos que passen pel 

pas de vianants de Sant Domènec. 

 

La  Sra. Concepció Almarcha comenta que la parada d’autobús dels Panyos de l’L4 es van 

treure les reixes i han posat valles de ferro des d’abans de l’estiu. També comenta que al c/ 

Francesc Moragues és ple de fulles i caldria netejar-ho. 

 

 

La Sra. Carme Alarcon  comenta que al c/ Aragó anant cap al c/ Camps i Fabrés, quan 

s’acaba la vorera hi hauria d’haver un pas de vianants. 

El regidor Sala  diu que es mirarà que es passarà al departament de mobilitat. 
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La Sra. Carme Alarcon  també comenta que caldria verificar que les fotomultes del c/ 

Sobrerroca és lliure el Dissabte al matí per poder anar a la plaça a comprar. 

 

El Sr. Leandre Lladó  demana què volen dir les pintades que hi ha per Manresa d’STOP 

101. 

 

La Sra. Concepció Almarcha  comenta que hi ha carrers que fan pudor d’orina i demana si 

els camions de la neteja no podrien tirar desinfectant. 

El regidor Sala  comenta que només poden tirar aigua amb sabó i que no s’hi poden 

barrejar dissolvents ni cap producte químic. 

 

En no haver-hi més intervencions el regidor Sala  clou la sessió a les 21’00 hores. 

 

Acords presos 

 

1) S’acorda aprovar en la propera sessió les dues darreres últimes actes 

2) Es proposa al sr. Antoni Fernandez com a representant del Districte Centre al 

Consell de Ciutat 

3) Demanar que es tornin a col·locar les reixes a la parada d’autobús dels Panyos de 

l’L4  (des d’abans de l’estiu hi ha unes tanques)  

4) Demanar que es netegi el c/ Francesc Moragues ple de fulles  

5) Demanar al departament de mobilitat si és adient pintar un pas de vianants al final 

del c/ Aragó (cantonada c/ Camps i Fabrés) 

6) Verificar que el fotomultes del carrer Sobrerroca no funciona els Dissabtes al mati per 

tal que es pugui accedir a la plaça Major 

 

 

 


