
Acta	de	la	sessió	del	Consell	del	Districte	

Centre.	26	de	març	de	2019	

 

Lloc de celebració: Centre Cultural del Casino  Hora d’inici: 18:30 h  

Data: 26 de març de 2019    Hora d’acabament: 19:45h 

Núm: 1/19 

 

Ordre	del	dia	

 

1) Aprovació de l'acta anterior  

2) Pressupost 2018: seguiment de les actuacions a executar al districte 

3) Tria de les actuacions a executar el 2019 

4) 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 Carrio Salabarnada 
Amics Capella de Música de la Seu Carme Alarcón Crespo 

Agrupació Astronòmica de Manresa Josep Griera Cors 
Orfeó Manresà Antoni Fernández Ayuso 

Comunidad islámica de manresa-Mosaab ibn 
Omaïr Noureddine El Bennadi 
Ass. Gent Gran "Viure i Conviure" Maria Segalés 
Creu Roja a Manresa Ferran Sarrió Hernández 
UBIC-manresacomercial Joan Tomasa Garroset 

ass espanyola contra el càncer. Junta local de 
Manresa Rosa Mª Salvador Gili 
ass. L'Olivera Imma Serra 

ass. L'Olivera Antònia Ma. Gorgas Bargay 
Ass. Cuineres del Bages Dolors Gomez Pardo 

Il.lustre Col.legi d'Advocats de Manresa Daniel Bacardit Fernandez 
CUP Gemma Tomàs Vives 

Ciutadà  Carme Clusellas Melé 



ciutadana  Sussi Garcia Soldevila 
Ciutadà  David Romero Jubells 

AVV PASSEIG I RODALIES Carme Prunés Llasera 
funcionaria Montserrat Gibert i Antich 
Ciutadà  Xavier Escribano 
Ciutadà  Francesc Vergés 
AVV Barri Antic Anna Martinez 
Ciutadà Acompanyant avv Barri Antic 

 

Excusats	

Ciutadà  Gonçal Mazcuñan Boix     

ciutadà  Anjo Valentí Moll 

ciutadana  Rosa Ma. Masachs Playà 
 

Absents	

Fundació Orfeó Manresà Lluis Piqué Sancho 
Agrupació Cultural del Bages Josep Purtí 
Club de Jubilats Escodines de l'AAVV Agustí Perramon Prunes 

Associació Gam Lilium (associació en suport 
de la dona victima de la violència masclista) Concepció Almarcha Villena 
Coordinadora de Jubilats Josep Fontanet Torrentallè 
Associació Misteriosa Llum Antoni Fornells Canal 
Fundació Privada Cultura i Teatre Efrèn Planes Gené 

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 Francesc Rafat 
CDC Magda Marcè Siñol 

ERC Joan Perarnau Llorens 

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

Ciutadà  Albert Gómez Pardo       
ciutadana  Elena Martínez 
Ciutadà  Ramon Payas 

 



Intervencions	/	comentaris	

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

El president del districte Sr. Josep Mª Sala, dóna la benvinguda als assistents i demana si 

tothom ha rebut l’acta de la sessió passada. S’aprova l’acta de la darrera sessió per 

assentiment. 

2. Pressupost 2018: seguiment de les actuacions a executar al districte 

El regidor Marc Aloy passa a explicar l’estat d’execució de les diferents actuacions aprovades: 

a. Espai de joc per adolescents a l’espai sobre el c/ del Peix 

El regidor Aloy comenta que s’ha arribat a un acord amb l’AVV Escodines per fer una 

pista esportiva a la cara sud del Convent de Santa Clara (a l’espai verd actual entre els 

últims edificis de la Balconada i el Convent de Santa Clara). 

El Sr Griera demana que es compti també amb els adolescents. 

b. Pintar un mural a la placeta del c/ Aiguader amb c/ St Bartomeu 

Actuació acabada. 

c.  Col·locar flors als escocells dels arbres del Passeig i arreglar els parterres de la Plaça 

Espanya 

L’actuació consisteix en la millora dels dos parterres del costat del bar La Plaça: 

plantació d’arbustives, plantes i tancament perimetral per tal que l’espai es consolidi. I 

instal·lació de nous jocs infantils.  S’està apunt d’acabar la instal·lació dels nous jocs 

infantils i l’arranjament dels parterres. 

d. Millora del paviment del c/ Casanova 

L’execució consistirà en reposar les peces en mal estat i es preveu que s’iniciïn les 

obres a principis d’abril. 

3. Informació sobre l’actuació de l’ascensor a la Plaça Espanya 

L’Ascensor és un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu 2017. La proposta 

inicial era situar-lo al darrere de l’edifici dels Sindicats però es va considerar que no era una 

bona zona ja que d’una banda donava una sensació d’inseguretat per estar en un lloc força 

amagat i, de l’altra, no soluciona la connectivitat amb el parc de Puigterrà . Finalment es 

proposa ubicar-lo a la plaça Espanya, entre la parada del bus i les escales del costat del bar las 



Meigas. La proposta és fer una operació conjunta amb l’ascensor i unes escales i eliminar les 

escales actuals les quals es convertirien en parterre, d’aquesta manera també s’ampliaria la 

vorera. La caixa de l’ascensor i la passera que l’uniria amb la vorera del c/ Circumval·lació   

anirien protegides amb una tanca metàl·lica per tal que s’emparressin les heures. 

 

 

 

 

 

El Consell de Districte va reservar  21.000€ per arreglar les escales del costat de las Meigas i la 

proposta que fa el regidor Aloy és agafar els 21.000€  del districte i sumar-hi els 50.000€ del 

pressupost participatiu i els destinaríem tots a fer aquesta operació. La qual hauríem de fer en 

dues fases: 1) ascensor i 2) les noves escales. 



El regidor demana si tothom està d’acord en aplicar  els 21.000€ reservats per a que formin 

part d’aquesta obra més completa.  

Es fa una votació a mà alçada i hi han 24 vots a favor i 2 abstencions, per tant es destina 

l’import del districte al global d’aquesta obra. 

El regidor Marc Aloy comenta que el projecte global està apunt de ser aprovat, es preveu licitar 

l’obra abans de l’estiu i el seu inici a la tardor. El cost d’aquesta primera fase (col·locació de 

l’ascensor és de 90.000€)  

El Sr. JoanTomasa demana si tot això també es lligarà amb la Pista Castell. 

El Regidor Marc Aloy respon que la pista castell és municipal i està qualificada d’equipament 

però encara no hi ha un projecte definit. 

 

La Sra. Carme Alarcon comenta que estan molt contents de l’ascensor del c/ Sta Llúcia però 

demana si s’hi pot col·locar algun avís de què no hi juguin els nens perquè hi sol haver infants 

jugant-hi. En referència a l’ascensor de la Pl. Espanya demana si els diners que falten per 

arribar als 90.000€ sortiran del districte. 

El Regidor Marc Aloy comenta que no, sortiran d’una partida municipal. 

 

La Sra Gemma Tomàs comenta que si els 90.000€ són per la primera fase, quin és el 

pressupost total de l’obra. 

El regidor Marc Aloy respon que no es té quantificat. 

 

El Sr Antoni Fernandez demana com serà l’escala. 

El regidor Marc Aloy respon que és una escala amb dos trams i amb zona de rampa per què 

sigui més còmode. 

El Sr. Antoni Fernandez demana que es posin passamans rodons a dreta i esquerre. 

 

La Sra Maria Segalés demana si s’ha pensat en el llums. 

El Regidor Marc Aloy explica que la il·luminació forma part del projecte. 

 

La Sra Sussi Garcia demana quan és previst construir l’escala nova. 

El regidor Marc Aloy comenta que no hi ha data. 

 

El Sr. Francesc Vergés demana si la parada del bus continuarà allà. 

El regidor Marc Aloy respon que si. 

 



4. Tria de les actuacions a executar el 2019 

Es demana als assistents que plantegin actuacions per executar al districte aquest 2019. També 

s’explica que, sent any d’eleccions, és provable que en la propera sessió els regidors i 

presidents de districte siguin diferents i que, per tant, és llavors quan es triaran en ferm les 

noves actuacions a executar.  

  

La Sra. Carme Carrió proposa que el c/ Sant Bartomeu i c/Escodines siguin de zona 30. Que 

tinguin un tractament de zona peatonal per tal de pacificar del trànsit aquesta zona. 

 

El Sr. David Romero demana una cartellera pel parc Ramon Estrada. 

 

El Sr. Ferran Sarrió demana que a la Cruyff Court s’hi posin més papereres, una font per beure 

i reposar 2 arbres tallats de davant del Casal-Ot. També comenta que a les escales que van de 

la Plaça Infants a la plaça Milcentenari hi falta una llosa. També comenta que les entitats que 

estan a la plaça Milcentenari els aniria molt bé tenir la clau de la pilona. 

Finalment demana si al c/ de la Dama es poden posar miralls a l’accés de la zona blava i que al 

c/ Joc de la Pilota es podria recuperar la zona de càrrega i descàrrega. 

 

La Sra Anna Martínez comenta que al local de l’AVV Barri Antic cal posar calefacció al local. 

 

El Sr. Ferran Sarrió demana si es pot passar amb antelació el document de les propostes que 

es posaran a votació. 

 

 

5. Torn obert de paraules 

La Sra. Carme Carrió comenta que al C/ St Bartomeu i c/ Escodines el terra s’aixeca i que al c/ 

Barceloneta la gent cau. 

El regidor Marc Aloy comenta que en el pla de xoc hi entra el c/ Barceloneta i, per tant, es 

repararà. 

 

La Sra Rosa Mª Salvador exposa que el c/ Alcalde Armengou fins al Viasport està en molt 

males condicions. 

 

La Sra. Carme Clusellas demana que quan es faci al paviment als passos de vianants es posin 

rajoles diferenciades per tal que les persones cegues sàpiguen on son. 



El Regidor Marc Aloy explica que quan es fan zones noves ja es fa aquesta diferenciació de 

paviment. 

 

La Sra. Rosa Mª Salvador comenta que a la plaça Espanya els del bar tenen els lavabos tancats. 

El Regidor Marc Aloy comenta que els lavabos són públics i els del bar els haurien d’obrir. 

 

El Sr. Joan Tomasa demana quan començarà la promoció de la Via sant Ignasi i com es planteja 

la zona peatonal del c/ Guimerà. 

El regidor Marc Aloy comenta que pel què fa a la Via Sant Ignasi l’obra està a concurs fins el 4 

d’abril i a finals d’abril s’adjudicarà. Hi ha una part licitada per l’ajuntament, 1 milió d’euros i La 

caixa posa 2’5 milions d’euros. Aniria molt bé que ho fes la mateixa empresa (tant la licitació 

de l’ajuntament com la contractació que farà La Caixa). Un cop es tingui l’adjudicatari La Caixa 

mirarà de posar-s’hi d’acord. Abans de l’estiu podria començar aquesta obra, tot i així no es 

podrà fer de cop ja que cal minimitzar les afectacions. 

Pel què fa al c/ Guimerà aquest mandat no s’afrontarà. 

El Sr. Joan Tomasa comenta que caldria fer una reestructuració de les línies de bus i fer zones 

de vianants obertes. 

 

El Sr. Francesc Vergés es pregunta com es poden incentivar els comerços que hi ha encara a la 

zona del c/ Guimerà, Nou Muralla,... Quin estímul se’ls podria donar per què es mantinguessin. 

Rebaixar impostos? 

El regidor Sala comenta que els lloguers actuals són caríssims i no conviden a obrir comerços. 

 

La Sra. Carme Carrió comenta que cal apostar per illes peatonals i per recuperar comerços 

caldria veure quins articles de proximitat cal potenciar. Fa falta una integració i actitud de 

canvi de la ciutat per millorar tots els entorns. Demana debats valents, que s’escolti a la gent, 

es parli i es planifiqui quina Manresa volem. 

 

La Sra. Rosa Mª Salvador comenta que el problema és l’aparcament. 

El regidor Marc Aloy comenta que d’aparcament si que n’hi ha , el què passa que el què no es 

vol és pagar. 

La Sra. Carme Carrió comenta que cal canviar la mentalitat ja que no espot aparcar al davant 

del forn. Comenta que cal una normativa per les bicis elèctriques i les no elèctriques. 

 



El Sr. Joan Tomasa comenta que cal abaixar el preu de la zona blava. La gent actua amb 

mentalitat de poble però estem en una ciutat. Cal buscar sinèrgies amb els aparcaments. 

El regidor Marc Aloy comenta que s’ha renegociat la concessió: de 1,90€ hem passat a 1,70€ i 

tenim dues zones (blava i taronja). Caldria abaixar més el preu? Probablement si. Quan s’acabi 

la concessió el 25 de maig de 2023. De moment s’han adoptat mesures com per exemple al 

centre històric s’ha obert l’Aparcament del Puigmercadal que val 60 cèntims l’hora. 

 

La Sra. Carme Alarcon comenta que al final de la baixada del Pòpul sempre és ple de cotxes. 

 

La Sra. Carme Clusellas comenta que a la Crta Santpedor quan es gira cap a l’estació 

d’autobusos hi ha un sot i caldria arreglar-lo. 

 

El Sr. Griera demana quan s’acabarà la Baixada dels Drets 

El regidor Marc Aloy comenta que després de setmana Santa. 

 

El Sr. Antoni Fernandez demana que es torni a posar el passamà que hi havia a les escales del 

Carme i que es va treure. 

 

El Sr. David Romero comenta que al c/ Sant Bartomeu amb c/ Aiguader sempre hi ha cotxes. 

El regidor Marc Aloy explica que ara es tancarà aquest xamfrà per què no aparquin. 

 

La Sra Carmé Prunés proposa que es creï una regidoria de civisme. Mà dura amb l’incivisme. 

 

El Sr. Leandre Lladó comenta que el c/ Puigterrà de Dalt es fa servir com a via ràpida. Hi ha una 

senyal de 20 Km/h a l’entrada però no es respecta i a més s’han enretirat les jardineres. 

 

La Sra. Anna Martínez  comenta que a l’escenari de la Plaça Europa sempre hi ha les 

escombraries i potser caldria treure ho. Caldria una nova ubicació,. Potser tapar-ho, que no 

faci tant impacte visual 

 

6. Informacions sobrevingudes 

El Regidor Marc Aloy explica dues actuacions interessants pel districte: 

1) Ahir es van reemprendre les obres dels nous accessos a l’antic Col·legi de Sant Ignasi. El 

mes de febrer de 2018 es van aturar les obres dels nous accessos a l’antic Col·legi de Sant 

Ignasi i el mes següent, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de resolució  de 



contracte, per incompliment contractual per part de l’empresa adjudicatària. Després de fer 

els tràmits per a la nova contractació, finalment aquesta setmana s’han reprès les obres, que 

van a càrrec de la Constructora del  Cardoner, de Manresa. El cost de l’obra que ara 

s’adjudica és de 479.961,36 euros i el termini d’execució , de 4 mesos. 

El projecte afronta una primera fase d’obres als accessos del Museu, que pretén assolir 

els objectiu següents: 

- Crear un nou accés principal a l’edifici, i al claustre, des de la nova ampliació de la 

plaça de Sant Ignasi. 

- Construir un nou sistema d’accessos al Museu Comarcal del qual forma part la 

rampa ja executada. El nou sistema d’accessos inclou l’execució d’un vestíbul 

públic a la planta entresòl. 

- Construir, a la planta baixa i a tocar del nou accés, un espai de recepció i 

informació de l’edifici. 

- Convertir la mitgera – ara posada al descobert- en la façana principal de l’Antic 

Col.legi de Sant Ignasi. Els nous volums plantejats en el present projecte i el 

tractament de la mitgera previst en una fase posterior han de conformar l nou 

front principal de l’edifici sobre la nova plaça. 

Els nous accessos preveuen la construcció d’un vestíbul a la planta entresòl, d’un sistema 

d’escales i rampes d’accés a les plantes entresòl, primera i segona, i la construcció d’un 

ascensor de connexió des d ela planta baixa fins a la planta tercera del museu. El projecte 

també inclou la construcció d’uns nous espais en planta baixa destinats a instal·lacions i a 

oficina de recepció i informació. 

2) Avui ha començat les obres de la 2a fase de les obres de la Plaça  Simeó Selga.  Zona 

d’ombra, bancs,... i es preveu que estigui acabat abans de l’estiu 

3) Pel què fa a unes de les actuacions  guanyadores del pressupost participatiu 2018, el  

Xalet de Casa Caritat,  s’està fent el porxo, reproduint l’original. I s’està en procés de licitació 

de les obres de l’interior (la sala gran). 

 

El regidor Sala s’acomiada de tots els membres ja que la propera legislatura no hi serà. Tots els 

presents li expressen la seva gratitud per la seva dedicació. 

 

S’acaba la sessió a les 19:44h 

 

 

 


