Acta de la sessió del Consell del Districte
Centre. 13 de març de 2018
Lloc de celebració: Centre Cultural del Casino
Data: 13 de març de 2018

Hora d’inici: 19:35 h
Hora d’acabament: 21:25h

Núm: 1/18

Ordre del dia
1) Aprovació de l'acta anterior
2) Informació sobre el projecte Viles Florides
3) Pressupost de districte 2017: seguiment de les actuacions a executar
4) Pressupost 2018: proposta d’actuacions a executar al districte
5) Informacions vàries:
a. Les actuacions del Pla de Xoc al districte
b. Manresa, capital de la cultura catalana (activitats del segon trimestre de 2018)
6) Torn obert de paraules
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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.
Es fa una esmena a l’acta en la intervenció del Sr Griera quan agraeix públicament a la Sra.
Dolors Punsà i al Sr. Josep Parés . El cognom no és correcte hi on hi diu Parés caldria que hi
digués Barés.

S’aprova per unanimitat l’acta anterior.
2. Informació sobre el projecte Viles Florides
El Sr. Pep Torné, encarregat de la Brigada de Jardineria, passa a explicar el Projecte de Viles
Florides.
Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la
planta amb flor.
Aquest moviment vol mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país
mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació
floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un
exemple a seguir.
A més s’inclou la conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el
desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs urbans.
El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol col.lectiu,
empresa o particular amb sensibilitat vers la naturna i la cura dels espais verds

Manresa s’incorpora a Viles Florides durant el 2017. Aspectes a considerar, Manresa té:
–

754.810 m2 de parcs i jardins

–

Anella verda i parc de l’Agulla

–

16.100 unitats d’arbrat

Objectius del projecte:
–

Jardineria ecològica
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•

Aposta per la biodiversitat urbana (soltes d’insectes útils per al control de
plagues, endoteràpia, col.locació de caixes niu, sembra d’escossells amb
plantes de flor).

•

Control i eficiència en els sistemes de reg (implantació de regs localitzats
per degoteig, tele-gestió del reg).

•

Ús d’adobs i herbicides d’origen orgànic.

•

Selecció d’espècies adaptades al medi.

•

Podes de control i manteniment.

–

Plantacions d’arbustiva i planta anual.

–

Substitució d’arbrat envellit o poc adequat.

–

Millora d’espais
•

Centre històric

•

Entrades ciutat

•

Parc fluvial

•

Jardins històrics

•

Barris

Distintius de Viles Florides:
Un jurat especialitzat format per professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el
paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits relacionats amb el programa és l’encarregat de
certificar i renovar anualment aquests distintius.
Tipus de distintius:
–

La Flor d’Honor – n’hi ha d’una a cinc- és allò que ens certifica com a municipis
florits.

–

Actualment hi ha a Catalunya 119 municipis distingits com a Vila Florida en
reconeixement a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà.

Espais del districte centre susceptibles d’actuar en aquest projecte:

parterre plaça Sant Domènec
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parterre escales plaça de la Reforma

parterre accés carrer del Balç
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parterre carrer Joc de la Pilota

parterre Jardins de Casa Caritat
S’obre un torn de preguntes:
Sr. Tomasa demana si s’ha previst el manteniment d’aquestes parterres. Recorda que a l’estiu
passat a les entrades de Manresa, al c/ Viladordis i a sota de la Seu, semblaven jungles.
Sr. Pep Torné respon que el manteniment està previst. Comenta que no sempre s’arriba a
totes les zones amb l’assiduïtat que caldria. El què es faci s’incorporarà a la feina que fan
actualment dues empreses subcontractades per fer la jardineria municipal. Comenta que és
cert que les entrades són millorables.
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Sra. Rosa Mª Salvador demana quin abonament es fa servir. Hi ha gent que diu que els fa
al·lèrgia.
Sr. Pep Torné comenta que es fa servir un abonament orgànic. Segurament el què tenen
aquestes persones és al·lèrgia al pol·len.
Sra. Concepció Almarcha demana si posaran plantes aromàtiques. Comenta que no
necessiten massa manteniment i són molt maques. L’heura que hi ha a la Plaça Espanya és
molt maca i fa molta frescor pel verd.
Sr. Pep Torné respon que tenen poca florida i es busquen herbes que durin una mica més. Es
treballa amb un ventall molt ampli de plantes, sobretot mediterrànies.
Sr. Albert Escribano comenta que si s’aprofités posar verd quan s’arregla un carrer s’aniria
millorant l’espai.
Sr. Leandre Lladó demana si hi ha previst fer alguna cosa amb els arbres que produeixen
al·lèrgies.
Sr. Pep Torné respon que el que fa més al·lèrgia són les gramínies però la resta ho provoca el
pol·len barrejat amb la contaminació.
Sr. Tomasa demana si es farà alguna campanya publicitària.
Regidor Sala comenta que l’any passat ja es va fer. De cara al mes d’abril s’intentarà
incentivar a la gent.
Regidor Aloy comenta que al Centre Històric es tornarà a fer el 3er concurs de balcons.

El regidor Sala dóna les gràcies al Sr. Pep Torné .

3. Pressupost de districte 2017: seguiment de les actuacions a executar
Tot seguit el regidor Aloy passa a presentar l’estat de les actuacions del districte:

ACTUACIÓ

ESTAT

Arranjament de les escales que

Aquesta

enllacen Passeig Pere III amb c/

d’execució d’un dels projectes guanyadors del

Circumval·lació (2a fase)

pressupost participatiu 2017: l’ascensor del Passeig

actuació

es

lligarà

amb

les

obres

al c/ Circumval·lació.
Millora de l'itinerari de vianants i S'arreglarà tot el sauló d'aquesta zona. En l'indret
corredors Passeig del Riu (entre pont del c/Apotecari hi ha un conjunt d'arbres i es
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de Sant Francesc i rotonda Sant Marc

millorarà i se'n col·locarà algun altre. Es preveu l’inici
de l’execució el 26 de febrer. L'arbre que es vol
col·locar es plantarà entre finals d'any i principis de
l'any vinent.

Millora escossells arbres plaça Crist S’ha donat més amplitud a l'escocell col·locant un
Rei

aro metàl·lic per contenir les llambordes del voltant.
Fet

Col·locació de cubs de granet c/ St Es
Bartomeu amb Pl del Salt

col·locaran

cubs

a

la

corba

per

evitar

l'estacionament de vehicles. Pendent de rebre el
material.

Calefacció al local de l’AV Passeig i Fet
Rodalies, ampliar potència i legalitzar
Col.locar un banc a l’espai entre el C/ Fet
Aiguader i C/ St Bartomeu.

Sr. David Romero comenta que falta posar un arbre al carrer Sant Bartomeu.

Sra. Carme Carrió comenta que el banc entre el c/ Aiguader i St Bartomeu està malmès.
També comenta que al c/ St Bartomeu amb Plaça del Salt no es pot passar (cadires de rodes,
cotxets,...) per què hi ha una pendent molt forta. La rampa que hi ha no serveix per què té
massa inclinació.
Regidor Aloy respon que es donarà resposta. Es farà mirar. Sobretot cal que no hi aparquin
cotxes.
4. Pressupost 2018: proposta d’actuacions a executar al districte
Sra. Carme Carrió demana un espai de joc per adolescents a l’espai que queda sobre el c/ del
Peix. Comenta que ha de ser un espai per adolescents amb cistella de bàsquet, xarxa de
voleibol,... demana que les entitats privades no puguin fer ús d’espais públics de la ciutat.
Sr. David Romero recorda que hi ha diners de l’any passat ja destinats a aquesta proposta i
que es podrien sumar.
Sra. Carme Carrió demana quedar un dia i anar-ho a mirar.

Sra. Carme Carrió demana que es pinti un mural a la placeta del c/Aiguader amb Sant
Bartomeu.
Sr. Griera comenta que aquest mural podria consistir a reproduir la casa que hi havia allà, com
al c/ Barreres.
Sra. Carme Carrió demana una cartellera de peus (no circular) a la Plaça Ramon Estrada.
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Sr. Griera demana que es posin flors als escocells del Passeig i a l Plaça Espanya arreglar els
parterres.

Sra. Rosa Mª Salvador comenta que hi ha passos de vianants amb molt poca llum.
Sr. Xavier Escribano comenta que al c/ Escodines els llums estan molt amunt i els arbres
tapen la llum quedant zones ombrívoles. Demana que es canviïn les actuals bombetes per leds
per augmentar la il.luminació.
Sra. Concepció Almarcha demana aparells de gimnàstica per gent gran a la zona centre
Regidor Aloy comenta que a la Pl del Doctor Selga n’hi ha un.
Sr. Concepció Almarcha demana que se’n posi un altre en una altra zona.
Sra. Carme Prunés apunta que potser un bon lloc seria la Placeta de la Mel.
Regidor Aloy o el Parc del Castell.
Sra. Carme Prunés no hi arribarà tothom.
Regidor Aloy comenta que cal buscar espais de la ciutat i fer actuacions de gran envergadura.
Val més concentrat per què així es pot mantenir.
Regidor Sala demana que es busquin propostes que entrin dins del pressupost.

Regidor Aloy un grup de nois proposen fer un workout (aparells de gimnàstica a l’aire lliure) al
Parc del Castell.

Sr. Antoni Fernandez demana que s’arregli el jardí de la Plaça de la Música. També demana
que es repinti el pas de vianants de la muralla i es faci visible el cartell que prohibeix el gir a
l’esquerra cap al c/ Jaume I.
Sr. Tomasa demana col·locar un pi-pi can a la zona del Barri Antic. Comenta que es podrien
fer com els que hi ha a l’Escala: són peces a terra i un punt d’aigua per que el gos faci la feina i
es pugui netejar.
Sr. Xavier Escribano comenta que a Barcelona estan creant parcs per a gossos.

Sr. Tomasa demana que es canviï el paviment del c/ Casanovas.

Sra. Carme Prunés comenta que caldria tallar les herbes de les escales de la Plaça Espanya i
també comenta que a la zona del restaurant Da Pino hi ha un edifici abandonat que caldria
revisar.
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Sra. Concepció Almarcha demana posar aparcaments de motos al c/Saclosa entre les
pilones i la paret.
Regidor Sala explica que Manresa ja té molts aparcaments de motos.

5. Informacions vàries:
a. Les actuacions del Pla de Xoc al districte
El Regidor Aloy explica que les actuacions de millora de l’espai públic a la zona del Districte
Centre han suposat 153.489’37€. Les actuacions realitzades i el cost d’aquest 2017 han
estat:
-

Renovació puntual de la pavimentació del carrer Bisbe Comas – Bertran i Serra =>
5.999,50€

-

Renovació dels laterals del Passeig de Pere III => 31.000€

-

Reparació del mur del carrer Codinella => 6.000€

-

Renovació de la pavimentació entre el números 87 i 97 al c/ Bruc (entre c/ Saclosa i
Martí Julià) => 14.311,24€

-

Renovació de la pavimentació de la banda sud del Passeig Pere III, entre c/ Guimerà i
la Plaça Espanya => 32.373,56€

-

Pavimentació parcial del c/ Verge de l’Alba => 10.239,52€

-

Millora del gual de vianants en l’enllaç del Passeig Pere III i la part nord del c/ Guimerà
=> 2.585,83

-

Renovació de la pavimentació del tram final d’accés al Parc de Puigterrà des de la
carretera de Vic => 27.349,03€

-

Millora del recorregut de vianants en les cruïlles entre els carrers Nou i Vell de Santa
Clara => 23.630,70€

Seguidament el regidor Aloy fa un repàs de les gran obres que s’han fet o s’estan realitzant
actualment a la ciutat:
•

Plaça Bonavista

•

Carrer Vidal i Barraquer (davant de les piscines municipals)

•

Baixada dels Drets

•

Ascensor Plaça Major / c/ Sta Llúcia

Sr. Leandre Lladó demana si al parc de la Bonavista s’hi col·locaran tanques per evitar que els
nens vagin cap al carrer.
Regidor Aloy comenta que hi ha una tanca a la banda de la carretera de Vic i pel c/ Jacint
Verdaguer s’ha col·locat l’aparcament de cotxes per que faci de barrera.
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Regidor Aloy explica que la porta de la Plaça Major que dona accés a l’ascensor tindrà horari:
de 7 a 23h. A les 23h es tancarà. Si s’hagués d’ampliar horaris es faria.
Sr. Ramon Payas demana si al carrer Vidal i Barraquer es traurà el transformador elèctric
actual.
Regidor Aloy respon que si.

b) Manresa, capital de la cultura catalana (activitats del segon trimestre de 2018)
Es passen a exposar els actes programats per al segon trimestre:
•

6,7 i 8 d’abril: Batecs. Festival de dansa de Manresa.

El festival de dansa BATECS converteix durant un cap de setmana de primavera la ciutat
de Manresa en l’epicentre de la dansa de la Catalunya Central. L’objectiu és donar
l’oportunitat al públic de gaudir d’espectacles de dansa de tot tipus i formats.
•

13, 14 i 15 d’abril: Recercat

El Recercat, Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla catalana, organitzat
per l’Institut Ramon Muntaner, es realitza anualment en el marc dels actes de la capital de
la cultura catalana i té com a principal objectiu donar a conèixer a la resta de la societat civil
l’activitat dels centres, instituts d’estudis i altres entitats culturals.
•

14 d’abril: Els ponts medievals de Manresa

Entre ponts – Trobada d’entitats del Romànic de Catalunya. Xerrada i visita dels dos ponts
medievals de Manresa, amb un opuscle editat per aquesta ocasió. L’objectiu de la jornada
és el coneixement i la divulgació del medieval, en especial èmfasi al nostre patrimoni.
•

11, 12 i 13 de maig: 31è Aplec Internacional 2018

L’Aplec Internacional és una mostra de la cultura popular catalana organitzada per Adifolk,
que va començar l’any 1988, per donar a conèixer per Europa la realitat i varietat d’aquesta.
Basat, en un principi, bàsicament en la sardana, s’hi han anat afegint diversos grups
actuants com geganters, bastoners, cobles, grallers, esbarts, castellers, ball folk, teatre de
carrer, entre altres.
•

Del 12 al 19 de maig: Setmana del llibre infantil i juvenil

La setmana del llibre infantil i juvenil té com a objectiu donar una empenta a aquests tipus
de llibres i vol servir per recordar la importància de la lectura entre els infants i els joves.
•

2 de juny: La festa del Riu

Un conjunt d’activitats per què Manresa redescobreixi el riu Cardener al seu pas per la
ciutat. Una acció coordinada amb les regidories de Cultura i Medi Ambient i el Comissionat
per la dinamització del Centre Històric. Activitats lúdiques, esportives, culturals, recorreguts
de natura,...
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•

Del 4 al 10 de juny: VI-Ba. 1ª Fira del Vi del Bages

Jornada enogastronòmica per a professionals del vi, de l’hoteleria i l’enoturisme. Hi haurà
ponències a càrrec de sommeliers de primer nivell nacional i demostracions / maridatges a
càrrec de restaurants amb estrelles Michelin amb la finalitat de donar a conèixer la història,
el paisatge i el patrimoni, així com les qualitats dels vins i la gastronomia del Bages.
•

16 de juny: Macro Escape

A la Plaça major de Manresa, una multitud de persones congregades haurà de trobar la
clau per aconseguir escapar. Crear un acte original per a la ciutat. Promoure la descoberta
d’espais i particularitats desconegudes de Manresa.
•

Del 18 de juny al 31 de juliol: Manresa, ciutat d’art urbà
L’art urbà no només aporta color sinó que d’ençà a un temps cap aquí, arrossega al
viatger. L’interès a l’alça pel grafit, la pintura mural i les intervencions a l’aire lliure ha
generat múltiples propostes turístiques que busquen satisfer la demanda.

Sr. Ramon Payàs comenta que ell pertany a l’Associació d’Amics de les Homilies d’Organyà i
que voldrien fer alguna cosa dins aquesta programació i ja saben que van fora de plaç. Han
demanat parlar amb cultura però encara no els han respost. Farien una acció a l’església de la
monges caputxines i ho voldrien comentar amb la regidoria de cultura.
Regidor Aloy comenta que segurament es podria incloure en la programació del tercer o quart
trimestre.
6. Torn obert de paraules
El Sr. Josep Griera comenta que al Parc de l’Agulla aprop de l’escultura de Ramon Oms hi
havia uns canals per on hi circulava l’aigua i ara no n’hi passa.
El Regidor Aloy comenta que es demanarà a la Junta de la Sèquia i a Aigües de Manresa.

El Sr. Tomasa demana que s’arreglin les façanes del casc Antic donant suport als propietaris.
També proposa que es pensi en un projecte que combini cotxes i persones per a la zona del c/
Guimerà i Passeig de Pere III.
El regidor Marc Aloy explica que les façanes són privades. Es pot fer incidència si hi ha algun
perill però no s’està en disposició de tenir una línia d’ajuts per rehabilitar. Tot i així es fan
bonificacions fins al 95% pels propietaris que optin per a la rehabilitació.
Pel què fa al carrer Guimerà comenta que fins que no es pugui reurbanitzar de forma similar al
Portal de l’Àngel de Barcelona no acabarà de funcionar però aquest mandat segur que no es
podrà fer.

El Sr. Xavier Escribano demana quan es començaran a canviar les llums del Centre Històric
per llums led.
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El Regidor Sala explica que es farà aquest any. S’ha aconseguit una subvenció que s’ha de
retornar en 10 anys i que s’autofinancia amb l’estalvi que suposa el canvi d’il·luminació. No es
paguen interessos i és una operació que, per tant, surt rentable.
El Sr. David Romero demana si s’ha pensat en canviar el model de les pilones de plàstic ja
que estan molt malmeses.
El Regidor Marc Aloy comenta que es mira de posar-ne el mínim possible.

El Sr. Josep Griera demana si s’ha tret el cartell que hi havia entrant a Manresa on deia
“Municipi per la Independència”.
El Regidor Aloy explica que l’han pres.
El Sr....... en representació de l’Associació Esport Ciclista Manresà demana si es faran més
carrils bici.
El Regidor Aloy explica que es va fer una actuació fa 10 anys i que nous carrils bici van lligats
a les urbanitzacions noves que es facin. Tot i així comenta que hi ha un pla de carrils bici.

En no haver-hi més intervencions es dóna per acabada la sessió a les 21:25 h
Actuacions sobrevingudes:
Arriben dues propostes via correu electrònic per que es tinguin en compte des del districte.
La Sra. Rosa Maria Masachs comenta que s’han plantat dos arbres a la Placeta de la mel en
una distància d’escassament una mica més d’un metre. Comenta que quan creixin es faran
nosa i proposa que un d’ells es replanti a una distància adequada (almenys a 4 metres l’un de
l’altre).
La Sra. Carme Alarcon demana que s’arregli una rajola de la Baixada del Pòpul. Comenta que
no es deu arreglar prou bé ja que quan plou es mou i esquitxa.
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