ACTA
PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE LLEVANT
Identificació de la sessió :
Núm.

1 / 2018

Caràcter

extraordinari

Data

5 de març de 2018

Hora

19,00 h

Lloc

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa
carrer Fra Jacint Coma i Galí, octogonal 13, local 46

Assistents :
Antoni Erro Mas

AVV Cal Gravat-Bufalvent

Imma Canals

Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes

Ma Pilar Sucarrats

AAVV Cots-Guix-Pujada Roja

Josep Duocastella

AVV Viladordis

Teresa Sanchez

ERC

Josep Burillo

AVV Els Comtals

Jaume Jorba

AMPA Escola Itaca

Said Ghoula

AVV La Font

Juliana Casero

Associació Gent Gran la Balconada

Marina Hosta

AAVV Sagrada Família

Lluís Brucart

Ciutadà oient de Sant Pau

Miquel Cerezo

C’S

Pol Huguet

Regidora del Consell del Districte de Llevant

Joan Calmet

President del Consell del Districte de Llevant

Ester Cruz

secretària

S’incorporen durant la sessió:
Felip González

PSC

Rafael Lopez

AAVV Sant Pau

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.

1. Aprovació de l’acta anterior

La secretaria fa constar que es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, de 6 de novembre de
2017 que s’aproven per unanimitat, i sense observacions.
2. Informació sobre el projecte Viles Florides.
El tinent d’alcalde i regidor, Jordi Serracanta , explica el projecte Viles Florides, a través de la
projecció d’un PowerPoint , que inclou imatges dels espais que s’han embellit a la ciutat. Explica que
és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) per promoure la
transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta amb flor. Un jurat
especialitzat premia i reconeix la tasca dels municipis per a la millora de l’espai urbà, amb
l’atorgament de distincions, representades amb Flors d’Honor. Manresa ha estat qualificada amb tres
Flors – el màxim són cinc –.

El regidor anima els assistents a plantejar espais, dins l’àmbit del districte, que puguin incorporar-se al
projecte de Viles Florides.

3. Les actuacions del Pla de Xoc al districte

S’accepta alterar l’ordre del dia i es prossegueix amb les explicacions sobre el Pla de Xoc; el senyor
Joan Calmet explica que s’ha invertit un milió d’euros per millorar calçades i voreres, com a resposta
a les necessitats més urgents detectades per l’Auditoria de l’Espai urbà , eina de diagnosi per a un pla
de xoc contra les deficiències de l’espai públic dels barris. La inversió prevista per al 2018 contempla
també una partida per a parcs i jardins.

Continua dient el senyor Calmet que els criteris utilitzats han estat els de la urgència, marcada per les
prioritats que s’estableixen a l’Auditoria; la territorialització de les actuacions; i la importància donada
a la xarxa viaria bàsica.

Un cop informades les actuacions, el president del consell agraeix la col·laboració de les entitats, i en
especial la col·laboració del districte.

El senyor Rafael Lopez comenta que a 200 m. del pont vell hi ha un camí de ronda molt transitat, per
part de ciclistes, motos i caminants, que s’hauria de mantenir en condicions òptimes. El regidor Pol

Huguet explica que s’ha aprovat provisionalment el Pla de Camins rurals de Manresa, que permet
regular els usos d’una xarxa que té 180 quilòmetres de camins, a través del qual es fixaran els criteris
d’utilització i manteniment, i en aquest sentit operarà com un bon instrument per actuar i establir
prioritats sobre els mateixos.

El senyor Toni Erro demana que la inversió en l’espai públic creixi de forma proporcional al pressupost
de la corporació. El senyor Pol Huguet recolza aquesta petició, malgrat posa l’èmfasi en l’esforç que
s’està portant a terme i en la importància de la iniciativa, que suposa una aposta decidida en
l’afrontament de les mancances i necessitats dels barris.

El senyor Said Ghoula pregunta sobre la idea d’efectuar una campanya de civisme paral·lela al
projecte de Viles Florides, i en aquest sentit respon el regidor Serracanta que es pretén que el sector
privat, que es dedica a la planta i flor, es pugui incorporar al projecte, però no està prevista una doble
campanya. El senyor Huguet opina que cal una corresponsabilització dels veïns.

El senyor Josep Duocastella demana què cal fer per consensuar amb els tècnics municipals els
camins de Viladordis que s’han de millorar, i sol·licita que se’n pugui parlar de forma urgent perquè
arran de les pluges es troben en mal estat. També comenta que amb un manteniment anual no és
suficient. El regidor Serracanta contesta que els tècnics ja han fet una diagnosi sobre els camins i que
en breu es contactarà amb el senyor Duocastella per tractar-ho. És previst fer el camí de la Salut, i el
carrer del Forn – que va restar aturat perquè Aigües de Manresa va demanar fer-hi una actuació
conjunta –.

4.Pressupost de districte 2017: seguiment de les actuacions a executar.

Es dóna compte de l’estat de les actuacions següents:

o

Millora accessibilitat escales barri Font dels Capellans (col.locació baranes) Executat.

o

Instal.lació d'enllumenat a les escales de la pista de petanca del Tossal del Coro a la Font
dels Capellans (2a fase). Executat.

o

Millora mobilitat a l'entorn escola Ítaca . Executat però no ajustat a projecte.

o

Millora paviment vials de Cots-Guix-Pujada Roja: Camí dels Tubots. Executat.

o

Acondicionament pas de vianants natural creat a la baixada del semàfor (C/ Pont de Vilomara
amb c/ Sant Joan de Déu. Executat.

o

Repassar bancs dels Comtals. Previsió execució: el vernís costa que agafi amb el fred. De
seguida que deixi de fer fred es podrà realitzar.

o

Millora de 3 passos de vianants a la zona de Cal Gravat: crta Pont de Vilomara, c/ Puig i
Cadafalch i c/ Domènec i Muntaner. Previsió execució: setmana del 5 de març.

No s’ha executat:

o

La millora paviment vials de Cots-Guix-Pujada Roja: 5a i 6a travessia, Camí de les Cots.

o

El paviment davant local aavv Guix. Parcialment ( només s’ha tapat el sot més gran).

El senyor Joan Calmet explica que l’actuació de l’escola Ítaca no s’ajusta al compromís adoptat i que
s’inclourà al Pla de Xoc pel 2018. Respecte de les peticions de retirada d’elements –pilones- i
adaptació de la vorera, respon el regidor que es donarà trasllat als tècnics i s’intentarà solucionar, en
la mesura que resulti possible.

La senyora Maria Hosta exposa que l’actuació de les escales de la pista de petanca del Tossal del
Coro no s’ha executat de conformitat; el senyor Calmet comenta que en aquest cas no hi ha hagut
desviacions importants.

La senyora Ma. Pilar Sucarrats fa constar el mal estat de la cinquena travessia, amb forats i sots en el
carrer. Esmenta que els fets ja han estat comunicats a l’Ajuntament mitjançant instància d’1 de febrer
(registre d’entrada 6521). Segueix la intervenció constatant que a la sisena travessia no s’hi ha actuat
i tampoc a la part davantera del local de l’associació de veïns. I alerta que el tram de la Pujada Roja II
s’ensorra.

La senyora Juliana Casero comenta que l’acondicionament del pas de vianants natural creat a la
baixada del semàfor (C/ Pont de Vilomara amb c/ Sant Joan de Déu) s’ha executat, però destaca com
a despropòsit el fet que, un cop finalitzades les obres, s’ha tornat a aixecar el carrer per la companyia
de subministrament. El senyor Joan Calmet corrobora aquest fet, i diu que s’ha instat a Fecsa per tal
que deixi l’espai en perfecte estat.

La senyora Juliana Casero recorda que es va demanar la neteja de les quatre barres, i no s’ha portat
a terme.

El senyor Rafael Lopez remarca que caldria solucionar el pas per creuar la carretera, en l’indret de la
rotonda d’entrada a Manresa, pel perill que suposa, especialment per la gent gran. Assenyala la
possibilitat de col·locar un semàfor manual.

Respon el senyor Pol Huguet que es va realitzar una petició a Carreteres, titular de la via. Afegeix que
la Generalitat sol ser reàcia a la col·locació de semàfors.

5.Pressupost 2018: proposta d’actuacions a executar al districte.

La senyora Ma. Pilar Sucarrats remarca les deficiències en el paviment, i el mal estat dels vials a
Cots-Guix-Pujada Roja.

El senyor Josep Duocastella demana que, un cop finalitzades les obres a la carretera de Viladordis,
caldria emprendre la senyalització de camins i cases.

La senyora Marina Hosta pregunta sobre l’establiment del nou Mercadona, i la possibilitat de retallar el
talús sobrant de la vorera adjacent. Respon el senyor Joan Calmet que es troba en procés , i que no
hi ha cap data concreta del seu establiment atès que s’inclou dins un Pla de Millora Urbana, que
engloba vàries actuacions i la tramitació del qual és complexa. Proposa deslligar aquesta possibilitat
del districte i incloure-la en el Pla de Xoc pel 2018.

Continua la senyora Marina Hosta proposant com a actuació pel projecte Viles Florides la font de la
Sagrada Família, i alternativament el Parc de la Sagrada Família.

El senyor Joan Calmet explica que el trasllat de la font de la Sagrada Família s’inclou dins l’actuació
del Mercadona. Pel què fa al Parc s’haurà de tractar amb els tècnics.

El senyor Said Ghoula demana un parell de passos elevats als carrers Jacint Coma i Galí.

El senyor Josep Burillo sol·licita la neteja de la pista del poliesportiu dels Comptals, i l’arranjament de
les xarxes malmeses. El senyor Joan Calmet diu que pel què fa a les xarxes ja s’ha previst des
d’Esports, i la neteja es realitzarà a través de personal, Pla d’Ocupació.

Continua el senyor Burillo fent esment a la necessitat d’incorporar elements – recorda que ja es va
parlar de plantar truanes- en el tram del pont que puja d’Ampans.

El senyor Rafael Lopez demana al senyor Calmet sobre la plaça d’aparcament de minusvàlid que es
va sol·licitar per al barri. Li respon el regidor que es demanarà a Mobilitat.

Respecte de la rotonda que es troba més amunt del Dia, a la Crta del Pont de Vilomara,cruïlla amb el
carrer Alvar Aalto, la que conté una barraca de vinya, exposa la senyora Marina Hosta que hi
convindria alguna actuació de mobilitat ; demana estudiar la possibilitat d’un pas de vianants.

Es procedirà a l’estudi de les actuacions següent:

o

Senyalització del barri de Viladordis.

o

Dos passos elevats al carrer Jacint Coma i Galí.

o

Instal·lació de truanes per seguretat al pont dels Comptals.

o

Mobilitat de la la Crta del Pont de Vilomara,cruïlla amb el carrer Alvar Aalto.

La senyora Marina Hosta pregunta quan s’ha de renovar la Comissió de seguiment del districte. El
senyor Calmet demana als assistents si algú vol ser membre de la Comissió. No hi ha intervencions.

6. Manresa, capital de la cultura catalana ( activitats del segon trimestre de 2018).
Es projecta el PowerPoint amb el calendari i els actes que integren el projecte de Manresa, capital de
la cultura catalana.

Sense cap més observació, el President aixeca la sessió a les 20:41 h.

