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Acta de la sessió del Consell del Districte 

Centre. 23 de març de 2017 

 

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

Data:  23 de març de 2017    Hora d’acabament : 21:00h 

Núm:  1/17 

 

Ordre del dia 

 

1) Aprovació de l'acta anterior  

2) Seguiment de les actuacions executades del 2016 

3) Informacions de les regidories: 

a. el pressupost participatiu 2017  

b. el procés de reforma del reglament de participació ciutadana 

c. la plaça de la Bonavista 

4) Pressupost de districte 2017: proposta d’actuacions  

5) Torn obert de paraules  

 

Assistents 

 

REGIDOR Marc Aloy Guàrdia 
PRESIDENT MESA Josep Mª Sala Rovira 
AAVV Vic-Remei Leandre Lladó Font 

AVV ESCODINES 
M. Carme Carrió 
Salabarnada 

Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 

Associació Gam Lilium (grup suport a la dona 
maltractada) Concepció Almarcha Villena 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Maria Segalés 

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

PSC Mercè Cardona Junyent 

Ciutadà  Carme Clusellas Melé 
ciutadana  Sussi Garcia Soldevila 
Ciutadà  David Romero Jubells 
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AVV PASSEIG I RODALIES Carme Prunés Llasera 
AVV PASSEIG I RODALIES  Xavier Cots 
funcionaria Montserrat Gibert i Antich 
 

Excusats 

 

Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 

ERC Joan Perarnau Llorens 
CUP Gemma Tomàs Vives 
 

Absents 

 

Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 
Agrupació Cultural del Bages Paulí Gros Esteve 

Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn 
Omaïr Noureddine El Bennadi 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
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 
C'S Andres Rojo Hernandez 
DM Adelaido Marín Bachir 
Ciutadà  Estanislau Nadeu Riu  

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     

ciutadà  Anjo Valentí Moll 

ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 

ciutadana  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 
tal d'evitar partits de futbol) 

 

Executat 

 

2. Arranjament de les escales que van del Passeig Pere III al C/ 
Circumval·lació  

 

Guardats del pressupost 
del districte 18.091,84€ 

3. Instal·lació de 3 jardineres al carrer de la Mel 

 

Executat 

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

 

Executat 

 

3. Informacions de les regidories: 

a. el Pressupost Participatiu 2017 

La secretària del districte, Sra. Montserrat Gibert, exposa les principals informacions del 

procés de Pressupost Participatiu 2017 i del procés de reforma del reglament de Participació 

Ciutadana: 
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b. el procés de reforma del reglament de Participac ió Ciutadana 
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c. La Plaça Bonavista 

El regidor Marc Aloy explica la propera transformació de la Plaça Bonavista. 
La mobilitat a l’entorn de la plaça de la Bonavista viurà una petita revolució. El canvi més 
substancial serà la construcció d’una rotonda que distribuirà el trànsit en un dels principals 
nusos de la ciutat. També hi haurà canvis en altres vies, com la carretera del Pont de Vilomara, 
que s’allarga fins a la Bonavista i serà de sentit únic en direcció cap a l’exterior de la ciutat, o 
bé el carrer Sant Joan d’en Coll, que s’estableix en sentit nord per donar continuïtat a la Via 
Sant Ignasi i Bertrand i Serra. Igualment, una nova rotonda a la zona de la plaça del Remei i el 
doble sentit de l’avinguda Bertrand i Serra facilitaran l’entrada i sortida de vehicles pel sud de la 
ciutat.  
  
Un cop finalitzi l’enderroc d’una finca que ja s’està duent a terme s’iniciarà la urbanització de la 
nova plaça i la construcció de la rotonda, que durà associat un canvi substancial a la mobilitat a 
la ciutat. 

 
La plaça Bonavista es troba a la intersecció entre diversos vials principals i centrals de 
Manresa: la carretera de Vic, que vertebra la ciutat d’est a oest; el passeig de Pere III, que 
dóna accés al centre; la carretera del Pont de Vilomara, que comunica el centre amb l’est de la 
ciutat; i la carretera de Santpedor, des d’on es connecta amb la sortida nord-oest de la ciutat. 

 
El regidor ha explicat que el projecte de construcció de la rotonda permet simplificar els 
moviments actuals dels vials que conflueixen a la plaça Bonavista, facilitant-ne els girs i 
permetent fer canvis de sentit, cosa que fins ara era difícil, atesa la complicada configuració 
d’aquest nus viari La rotonda tindrà 26 metres de diàmetre interior i 46 de diàmetre exterior i 
una corona viària de 10 metres d’amplada. 

 
Els passos de vianants, que seran semaforitzats, estaran situats propers a la rotonda per tal 
d'escurçar  i simplificar, substancialment, els itineraris de vianants al voltant de la cruïlla. En el 
cas de la carretera de Santpedor, s’ampliaran voreres, que passaran d'1.70 a 4 metres, i 
s’elimina un carril, de manera que només hi haurà un carril en cada sentit de circulació. 
 
El regidor ha explicat també que el projecte preveu un pulmó verd de més de 3.000 m2, amb 
diferents espècies d'arbres (fins a 166 unitats). La rotonda serà un "casquet esfèric amb 
gespa", una mena de "catifa amb volum, de manera que des de la llunyania ja es veurà verd". 

 
El projecte d’implantació d’aquesta nova rotonda també inclourà la connexió directa de la 
carretera del Pont de Vilomara amb la carretera de Vic i el Passeig Pere III. Així doncs, la 
carretera del Pont, que fins ara desembocava en el carrer Jacint Verdaguer, es perllongarà fins 
a la mateixa rotonda. 

 
L’Ajuntament de Manresa per tal de valorar l’impacte a nivell de mobilitat de la construcció de la 
nova rotonda, ha encarregat a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un estudi de mobilitat, 
elaborat per l’empresa Mcrit, a partir del qual s’ha elaborat el projecte actual. Les propostes 
que es posaran en marxa no s’han limitat a la pròpia rotonda, sinó que s’ha ampliat a la 
mobilitat de la resta de vials de l’àmbit amb la finalitat d’establir una jerarquia clara de 
l’estructura viaria bàsica i la racionalització dels sentits de circulació. Són les següents: 
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-Carretera del Pont de Vilomara de sentit únic direcció est (sortida de la ciutat), donant 
continuïtat al Passeig de Pere III. Amb dos carrils de circulació s’aconsegueix més capacitat 
d’aquesta via. També es potencia la dualitat de xarxa bàsica d’aquest amb Sant Cristòfol, amb 
sentit descendent. 
 
-S’estableix el carrer Sant Joan d’en Coll en sentit nord (direcció Pont de Ferro i sortida de la 
ciutat), cosa que permetrà donar continuïtat a l’itinerari des de la via Sant Ignasi i l’avinguda 
Bertrand i Serra. 

 
-Es canvia de sentit els carrers de Joan XXIII i un tram de Bilbao, per tal d’escurçar els trajectes 
dels vehicles provinents de l’entrada sud de la ciutat que accedeixen per la Via Sant Ignasi al 
centre de la ciutat. 
 
-S’estableix doble sentit a l’avinguda Bertrand i Serra, per tal de facilitar la sortida de la ciutat 
direcció sud per la via de Sant Ignasi des de la Bonavista. 

 
-S’inverteix de sentit el tram inicial del carrer Gaudí en direcció carretera de Vic, cosa que 
permetrà reduir la intensitat de trànsit de Sant Cristòfol i pacificar el trànsit de Gaudí. 

 
-Es canvia de sentit un tram del carrer Trieta, per tal de donar continuïtat a aquest carrer. 

 
-S’ordena la cruïlla entre Bertrand i Serra i Joan XXIII, a la plaça del Remei, en forma de 
rotonda, per tal de millorar la seguretat de la mateixa, i alhora permetre canvis de sentit. 

 
-Es canvia el sentit de la plaça del Remei per facilitar-hi la circulació 
 
-S’estableix com a sentit únic (direcció Centre Històric) el carrer Mossèn Jacint Verdaguer, des 
de la carretera del Pont de Vilomara fins a la plaça Cots. 
 
-Se sincronitzaran els semàfors del carrer Sant Cristòfol, per tal d’incrementar la capacitat de la 
via. 

 
-S’implantaran nous passos de vianants semaforitzats, per millorar la seguretat del vianant a la 
carretera del Pont de Vilomara amb Bertrand i Serra, a la cruïlla de Sant Cristòfol amb Sant 
Joan d’en Coll i a la cruïlla de la carretera de Vic amb Gaudí. 

 
El projecte s'ha adjudicat per un cost de 1.586.005,70 euros + IVA, finançat en gran part amb el 
conveni amb la Diputació de Barcelona (1,58 milions), recursos propis i l'aportació d’Aigües de 
Manresa. 
 
S’obre un torn de paraules. 
El Sr. Griera  demana quina edificis queden en peu?  
El regidor Aloy  comenta que queden la Casa Jubert, el quiosc i la botiga de mobles. El regidor 
comenta que els edificis on actualment hi ha el quiosc i la botiga de mobles encara no s’han 
pogut adquirir però la intenció és fer-ho. 
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El Sr. Leandre Lladó  demana si de la Plaça Bonavista cap al Pont de Vilomara serà direcció 
única.  
El regidor  comenta que si.  
El Sr Leandre  també demana fins on arriba l’ampliació de les voreres de la Crta Santpedor.  
El regidor  li respon que l’ampliació és, aproximadament, fins a la Pastisseria La Llaminadura. 
 
El  Sr. Antoni Fernandez  demana si s’ha coordinat l’actuació amb les companyies d’aigua. 
llum i gas. 
El regidor Aloy  comenta que l’absolucència és en les conduccions d’aigua i les escomeses i 
se n’ha fet càrrec Aigües de Manresa. Pel que fa a l’electricitat i el gas de moment no es 
canviarà res però hi ha un punt afectat el qual ja està contemplat en el pressupost. 
El Sr. Antoni Fernandez  demana si hi haurà carril bici. 
El regidor Aloy  comenta que no, que el Pla de Mobilitat el preveu en un altre cantó. 
 
El Sr. Leandre Lladó  demana si es mantindrà la illeta de davant de la farmàcia. 
El regidor Aloy  comenta que desapareix. 
 
La Sra. Concepció Almarcha  demana quin terra hi haurà al parc. 
El Regidor Aloy  comenta que serà tot ú i sorra de platja. 
 
Finalment el regidor Aloy  comenta que es preveu que les obres acabin a finals d’any. 
 
 

4. 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. 

� 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€) 

� millora paviments vials districte 7.500€ 

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

Balconada (enllumenat i demès) 10.500€ 

� millora de l'itinerari de vianants i corredors Passeig del Riu (entre pont de Sant 

Francesc i rotonda Sant Marc) 4.500€ 

� millora del paviment en mal estat carrer Saleses (entre Caputxins i Ptge Puig) 9.292,80€ 

� instal.lació de jardineres al carrer Barceloneta per a impedir l'estacionament (completar 

actuació) 3.500€ 

� millora escossells arbres plaça Crist Rei 4.500€ 

� millora paviment carrer Canonge Mulet 8.500€ 

� millora graons escales plaça de la Reforma 3.500€ 

� millora jardineria plaça de la Reforma (davant accés principal de la Seu) 49.491,72€ 
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� col·locació de cubs de granet al pas de vianants davant del Casal de les Escodines 

substituint les jardineres actuals 

� calefacció al local de l’AV Passeig i Rodalies, ampliar potència i legalitzar,  5.000€ 

� actuació per dignificar l’espai entre el C/ Aiguader i C/ St Bartomeu. Es vol col·locar un 

banc 

 

5. Torn obert de paraules 

El Sr. Antoni Fernandez  demana si es tornaran a col·locar els bancs al pati del Casino. I 

també comenta que a la Plaça de la Música han trencat la tanca. 

 

Els regidors es comprometen a mirar-ho. 

 

La Sra. Carme Prunés  comenta que darrera del Casino hi ha molta gent “bruta”. Caldria poder-

hi actuar. Comenta que hi ha joves que provoquen i van a buscar brega. L’Ajuntament cal que 

hi posi remei. 

La Sra. Carme Carrió  comenta que tenim un problema de tribus urbanes i d’educació de 

preadolescents amb actituds predelinqüents. Caldria fer un debat a Manresa perquè a cada 

barri n’hi han. Caldria veure quin treball social de carrer es fa. Falten més educadors socials al 

carrer i estar coordinats amb els cossos de seguretat. 

El Sr. Antoni Fernandez  comenta que els cotxes continuen girant des del finals del Passeig 

cap al Miami. Comenta que cal senyalitzar-ho bé al terra. Comenta que la senyal actual encara 

està molt amunt. 

El Sr. David Romero comenta que el carrer de la Dama hi ha un espai de zona blava on 

alguns cotxes aparquen on no hi ha zona blava i, per tant, no paguen. 

El regidor Sala  comenta que s’han fet “partes” i aplicat sancions. 

El Sr. Agustí Perramon  comenta que hi ha manca de civisme. Caldria incentivar el civisme. 

El Sr. Griera  comenta si ja s’ha començat la campanya de canvi d’arbres ja que en falten al C/ 

Guimerà 

Els regidors contesten que ja ha començat. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


