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Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 20 de juny de 2017 

 

Lloc de celebració : Centre Cultural del Casino  Hora d’inici:  19:36 h  

Data:  20 de juny de 2017    Hora d’acabament : 21:00h 

Núm:  2/17 

 

Ordre del dia 

 

1) Aprovació de l'acta anterior  

2) Pressupost de districte 2017: proposta d’actuacions a executar  

3) Informacions de les regidories: 

a. Pla de millores als barris 

b. Obres al Pont de Sant Francesc - RENFE 

4) Torn obert de paraules  

Assistents 

REGIDOR Marc Aloy Guàrdia 
PRESIDENT MESA Josep Mª Sala Rovira 
AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 
Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 

Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) Concepció Almarcha Villena 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 

ass espanyola contra el càncer. Junta local de 
Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
ass. L'Olivera Antònia Ma. Gorgas Bargay 
CDC Magda Marcè Siñol 

ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 
ciutadana  Sussi Garcia Soldevila 
Ciutadà  David Romero Jubells 
funcionaria Montserrat Gibert i Antich 
 

Excusats 

Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Maria Segalés 
CUP Gemma Tomàs Vives 

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     

ciutadà  Anjo Valentí Moll 
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Absents 

 

AVV ESCODINES 
M Carme Carrio 
Salabarnada 

Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 

Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn 
Omaïr Noureddine El Bennadi 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 
Associació Misteriosa Llum Antoni Fornells Canal 
UBIC-manresacomercial Joan Tomasa Garroset 
Fundació Privada Cultura i Teatre Efrèn Planes Gené 
ass. L'Olivera Imma Serra 
Ass. Cuineres del Bages Dolors Gomez Pardo 
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Manresa Daniel Bacardit Fernandez 
Activament Catalunya Central Josep Franch Barba 

Associació cultural per al desenvolupament de 
Tivaouane Saliou Samb 
Plataforma ciutadana no més morts C-55 Josefina Casals Font 

Ass taula de les arts visuals de la Catalunya 
central (TAV-CC) Roser Oduber 
Associació de locals d'oci nocturn de Manresa Dídac Martínez Guitart 

Col.legi d'aruitectes de catalunya- delegació 
Bages-Berguedà Claudina Relat Goberna 

ERC Joan Perarnau Llorens 

PSC Mercè Cardona Junyent 
C'S Andres Rojo Hernandez 
DM Adelaido Marín Bachir 
Ciutadà  Estanislau Nadeu Riu  

Ciutadà  Carme Clusellas Melé 

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       
ciutadana  Elena Martínez 
AVV PASSEIG I RODALIES Carme Prunés Llasera 
 
 

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. 

 

 



 

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 

 
3

 

2. Pressupost de districte 2017: proposta d’actuaci ons 

Tot seguit el regidor Aloy passa a presentar el llistat de possibles actuacions a fer al districte 

aportades per diferents regidories i es vota a mà alçada els suports que reben cadascuna: 

 

ACTUACIÓ COST SUPORTS 

REBUTS 

Arranjament de les escales enllacen Passeig Pere 

III amb Circumval·lació (2a fase) 

3.235,16€ (any 2016: 

18,091,84€, cost 

total: 21.327€) 

10 

Millora paviments vials districte 7.500€ 

 

1 

Adequació d'un espai per a la pràctica esportiva 

dels joves entre els barris d'Escodines i Balconada 

(enllumenat i demès 

10.500€ 3 

Millora de l'itinerari de vianants i corredors Passeig 

del Riu (entre pont de Sant Francesc i rotonda Sant 

Marc 

4.500€ 6 

Millora del paviment en mal estat carrer Saleses 

(entre Caputxins i Ptge Puig 

9.292,80€ 1 

Instal.lació de jardineres al carrer Barceloneta per a 

impedir l'estacionament (completar actuació) 

3.500€ 

 

0 

Millora escossells arbres plaça Crist Rei 4.500€ 

 

7 

Millora paviment carrer Canonge Mulet 8.500€ 

 

1 

Millora graons escales plaça de la Reforma 3.500€ 

 

0 

Millora jardineria plaça de la Reforma (davant accés 

principal de la Seu) 

49.491,72€ 

 

0 

Col·locació de cubs de granet al pas de vianants 

davant del Casal de les Escodines substituint les 

jardineres actuals 

2.500€ 

 

3 

Calefacció al local de l’AV Passeig i Rodalies, 

ampliar potència i legalitzar 

5.000€ 

 

7 

Col.locar un banc a l’espai entre el C/ Aiguader i C/ 

St Bartomeu.  

6.700€ 

 

6 
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Per tant els projectes a executar aquest 2017 són: 

- Arranjament de les escales enllacen Passeig Pere III amb Circumval·lació (2a fase) 

3.235,16€ 

- Adequació d'un espai per a la pràctica esportiva dels joves entre els barris d'Escodines i 

Balconada (enllumenat i demès 

3564,84€ 

- Millora de l'itinerari de vianants i corredors Passeig del Riu (entre pont de Sant Francesc 

i rotonda Sant Marc 

4.500€ 

- Millora escossells arbres plaça Crist Rei 

4.500€ 

- Col·locació de cubs de granet al pas de vianants davant del Casal de les Escodines 

substituint les jardineres actuals 

 2.500€ 

- Calefacció al local de l’AV Passeig i Rodalies, ampliar potència i legalitzar 

 5.000€ 

- Col.locar un banc a l’espai entre el C/ Aiguader i C/ St Bartomeu. 

6.700€ 

 

3. Informacions de les regidories: 

a. Pla de millores als barris 

La necessitat de realització de l’auditoria per part del govern municipal neix de la constatació 

que hi ha mancances i problemàtiques a l’espai públic que cal millorar per dignificar  l’entorn 

més proper dels ciutadans. El treball d’auditoria es va iniciar amb la tasca de les diferents 

seccions i departaments de l’Ajuntament de Manresa i, posteriorment, es va complementar 

amb la col·laboració d’una empresa externa, que va elaborar un minuciós treball de camp. 

Aquest document recull informació detallada sobre l’estat de les calçades/ferm, voreres, 

rebaixos, passos de vianants, mobiliari urbà, parcs i jardins, enllumenat i neteja. 

 

Enguany, l’Ajuntament invertirà  la quantitat d’un milió d’euros per millorar calçades, voreres i 

altres elements de mobiliari urbà. Aquesta quantitat significa més d’una quarta part de l’import 

necessari per fer les actuacions més urgents que s’han detectat a l’Auditoria. 

Les primeres actuacions del pla aniran adreçades a arranjar calçades i, es faran els mesos de 

juliol i agost. En concret al districte centre s’actuaran en els carrers: 
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Divina Pastora 

L’actuació preveu la millora del tram de carrer comprès entre les dues rotondes i abasta el carril 

de baixada, que suposa l’accés a l’hospital de ant Joan de Déu. Es preveu acordar amb aquest 

organisme les condicions de l’actuació. 

 

Passeig Pere III 

Es proposa la intervenció de la banda sud del tram comprès entre el carrer Guimerà i la plaça 

Espanya. El projecte contempla també la nova senyalització horitzontal prevista en aquesta via. 

 

Verge de l’Alba 

La proposta planteja la millora global de la part central del carrer i de dos petits àmbits al 

voltant de la plaça Cots. 

 

 Entre els mesos d’octubre i novembre s’iniciarà una segona fase que estarà adreçada a 

millorar els recorreguts de vianants, accessibilitat a equipaments i espais públics. Així al 

districte centre s’actuarà a: 

Passeig Pere III  

 L’actuació preveu la substitució del gual de vianants existent en el lateral del Passeig més 

proper al tram nord del carrer Guimerà, amb la finalitat d’assegurar la seva adequació al Codi 

d’accessibilitat, tant pel que fa a les seves característiques pròpies com per la seva relació amb 

les irregularitats de la calçada existent. 

  

Puigterrà  

 Es preveu la millora del paviment del tram final del recorregut d’accés al parc des de la 

Carretera de Vic. La pavimentació es preveu amb formigó amb un gruix de 20cm i es 

desenvolupa sense assolir les vores del recorregut que es preveuen amb tot-ú. La proposta 

planteja la incorporació d’uns junts metàl·lics i d’unes planxes d’acer que, en forma de fulles, 

donen una pauta geomètrica al recorregut d’accés a aquest espai públic. Finalment, l’actuació 

preveu la supressió de determinats elements obsolets, pals metàl·lics i de formigó. 
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Santa Clara  

 La proposta planteja la millora dels recorreguts de vianants del carrer Nou de Santa Clara en 

els dos punts d’enllaç amb el carrer Vell de Santa Clara. En aquest sentit, es preveu el 

desenvolupament de dos passos de vianants elevats, mantenint la continuïtat de la vorera en 

aquests dos punts, com a primer pas cap a la incorporació del carrer Vell de Santa Clara com a 

espai de prioritat invertida i, per tant, de plataforma única. 

  
Tot seguit s’obre un torn de preguntes. 

La Sra. Carme Alarcon  comenta que, a l’entrada de la Pl Major, hi ha moltes rajoles que ballen 

i demana que s’arregli. 

El regidor Marc Aloy comenta que aquella zona és molt de pas i cada cop que s’ha arreglat 

s’ha fet de manera puntual. Comenta que, quan es decideixi que es pot tancar l’accés a la 

plaça Major durant uns dies es podrà fer ben fet. 

 

El Sr. Antoni Fernandez  demana que què s’entén per arreglar un carrer. 

El regidor Marc Aloy  comenta que pot voler dir tant que es reasfalta de cap a cap com que es 

fa per trossos. El què si assegura es que es farà tot amb asfalt en calent i que en cap cas serà 

asfalt fred. 

El Sr. Antoni Fernandez  també demana com es farà la Pl. Bonavista. 

El regidor Marc Aloy  comenta que es farà amb asfalt i no amb formigó ja que l’asfalt permet 

poder reparar serveis si és necessari i, en canvi, una capa de formigó de 35 cm ho fa 

complicat. 

 

La Sra. Carme Alarcon  comenta que a la baixada de la seu hi falten rajoles i que es sol “tapar” 

amb una espècie de pasta. Demana si això és legal. 

El regidor Marc Aloy respon que les tècniques que s’utilitzin si no hi ha rebaixos, no rellisca, 

etc.. es pot fer com vulguin. 

 

La Sra. Rosa Mª Salvador  demana per què queden canals en alguns carrers entre el propi 

carrer i la vorera. 

El regidor Marc Aloy explica que això passa per que quan s’asfalta un carrer es col·loca l’asfalt 

i una peça (que es diu rigola) al costat de la vorera que recull les aigües. El problema és que 

quan es reasfalten carrers va augmentant la capa d’asfalt i va quedant aquest canal entre la 

vorera i el carrer. Comenta que els reasfaltats que es duran a terme ara això no passarà ja que 

primer es traurà la capa d’asfalt i es tronarà a col·locar nova. 

 

El Sr. Antoni Fernandez  demana si el Passeig no es va fer ja amb el Pla Zapatero. 

El regidor Marc Aloy respon que amb aquest Pla es va fer el tram central i no el vial lateral. 
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El Sr. David Romero comenta que des de la Via St Ignasi a la Pl. St Ignasi s’han després 

lloses. També comenta que al c/ Sabateria hi ha encara llambordes i que, sent al centre de la 

ciutat, creu que caldria arreglar-ho. 

 

b. Obres al Pont de Sant Francesc – RENFE 

El pont de Sant Francesc, a la carretera C1411b, a Manresa, s’utilitza pels residents a una i 

altra banda del riu Cardener perquè connecta el centre de la ciutat amb barris com Bellavista, 

torre Santa Caterina i Pare Ignasi Puig, així com amb l’estació de Renfe i el barri de la Guia. 

Existeix una entrada per a vianants que dóna accés al recinte de Renfe i permet un itinerari de 

vianants per l’interior d’aquest, a l’alçada de l’esplanada utilitzada com a aparcament, adjacent 

a la carretera c1411b en el seu marge dret, fins a l’estació. El pont, però connecta directament 

amb la carretera, i és en aquest punt on la vorera no té continuïtat. La mobilitat a peu entre els 

dos indrets actualment es fa per la calçada. Amb aquesta obra, els vianants podran fer l’itinerari 

de manera segura entre el Pont i l’estació. 

De manera més detallada, l’actuació que comença representarà la construcció d’una 

passarel·la i vorera entre el pont de Sant Francesc i l’esplanada d’aparcament amb un tram en 

voladís amb estructura metàl·lica, un altre sobre murs de contenció, i un altre tram de vorera 

que permeti la construcció d’un espai per a pas de vianants d’1,80 metres lliures. També 

s’adequarà el pas de vianants existent de connexió entre la nova vorera i el passadís d’accés a 

l’estació de Renfe i es renovarà l’enllumenat existent. 

Les obres tenen un pressupost de 364.458,82 euros, una previsió de durada de 4 mesos i 

tindran afectacions a la mobilitat. Respecte del trànsit de vehicles, hi haurà pas alternatiu 

regulat per semàfors a la cruïlla del pont de Sant Francesc amb la carretera C-37z (La 

Catalana), i a la carretera C-1411b, entre el pont de Sant Francesc i el pont de la Reforma, 

s’establirà un sol sentit de circulació (direcció estació de Renfe). Pel que fa als vianants, es 

tallarà completament l’itinerari entre l’estació i el pont de Sant Francesc. Es mantindrà l’accés a 

la zona d’aparcament. 

 

Tot seguit s’obre un torn de preguntes. 

La Sra. Concepció Almarcha  demana si al Pont h haurà llum. 

El regidor Marc Aloy  contesta que de moment no. El pont és titularitat de la Generalitat i els 

van apretant per què hi posin llum.  

La sra. Concepció Almarcha  també comenta que les baranes estan molt malament i sobretot 

molt rovellades. 
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4. Torn obert de paraules 

La sra. Sussi Garcia  demana quan s’arreglaran les escales que van del Passeig al c/ 

Circumval·lació. I comenta que, al mig de l’escala hi ha un bassal d’aigua ocasionat per un 

aire acoindicionat, demana que es  miri d’avisar al propietari i s’arregli. 

El regidor Marc Aloy  explica que en principi s’executarà aquest any però ara mateix no sap 

ben bé quan. 

 

El Sr. Leandre Lladó  demana que per què els cau l’escorça als arbres del Passeig. 

El regidor Marc Aloy  comenta que estan malalts. De dins estan buits, podrits. L’any passat 

es va fer una esporga. Hi ha un estudi que cal canviar 60 arbres, sobretot del primer tram. 

 

El Sr. Antoni Fernandez  comenta que a les Bases hi ha arbres fets malbé. 

 

La Sra. Concepció Almarcha  demana que se’n faran d eles cadires de la Rosita. 

El regidor Sala  contesta que es col·locaran les cadires i ho farà l’ajuntament a través de la 

Fundació Turisme i Fires (antiga Fira Manresa) i que enguany seran gratuïtes. 

 

El Sr. Leandre Lladó  comenta que al c/ Sta Llúcia el paviment s’enfonsa pel cas dels 

cotxes. 

 

El Sr. Antoni Fernandez  demana per on passaran els camions que hauran d’arreglar els 

antics jutjats. 

El regidor Aloy  respon que només podran passar pel c/ Sta Llúcia. 

 

La Sra. Rosa Mª Salvador  demana que es senyalitzi bé a la nova plaça Bonavista la 

direcció de l’autopista de Terrassa. 

 

El sr. David Romero  demana per on passarà el bus per arribar al CAP del Barri Antic. 

El regidor Aloy  comenta que ara no se’n recorda i que ho mirarà per la propera sessió. 

 

 

En no haver-hi més intervencions es dóna per acabada la sessió a les 21:00 h 

 

 

 

 

 


