ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE DISTRICTE PONENT
Lloc de celebració: CC Selves i Carner
Data 06/03/2018
Núm. :1/18

Hora d’inici: 19,05 h
Hora d’acabament: 20,45 h

Ordre del dia:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Aprovació de l'acta anterior
Informacions varies:
a. Les actuacions del Pla de Xoc al districte (regidor Marc Aloy i Guàrdia)
b. Projecte Viles Florides (regidor Jordi Serracanta Espinalt)
Pressupost de districte 2017: Seguiment de les actuacions a executar
Pressupost 2018: Proposta d’actuacions a executar al districte
Informacions activitats segon trimestre 2018 Manresa, Capitalitat Cultural
Torn obert de paraules

Assistents:
Jaume Arnau Capitán, regidor president de la Mesa
Cristina Cruz Mas, regidora de Districte.
Marc Aloy Guàrdia, regidor de Planejament i Projectes Urbans
Jordi Serracanta Espinalt, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis
Felip González Martín en representació del PSC
Miguel Cerezo Ballesteros, en representació de Ciudadanos
Josep M. Sala Vilarasau, en representació d’ERC
Faustí Fíguls Llurda, en representació de l’AV de Valldaura
Ramon Caballol Teixidor, en representació de l’AV Saldes-Pl. Catalunya
Anna Sáez Rubió, en representació de l’AV Torre de Sta. Caterina
Víctor Feliu Ferrer, en nom propi
Cèlia Capell Castellà, en nom propi
Maria Cunill Gil, en nom propi
Xavier Torras Oliveras, en nom propi
I Mercè Ricarte Serra, funcionària de l’Ajuntament i que exerceix funcions de secretària de la
Comissió.
El regidor Jaume Arnau dóna la benvinguda als assistents al plenari i tot seguit dóna pas a l’ordre del
dia fixat per aquesta reunió.

1. Aprovació de l’acta anterior
La regidora Cristina Cruz demana als assistents si volen efectuar alguna esmena a l’acta de la
darrera sessió del dia 9 de novembre de 2017, la qual ja es va remetre prèviament als membres del
Consell, i com que ningú hi diu res en contra, es dóna per aprovada l’acta anterior.
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La regidora Cruz demana canviar l’ordre del dia a fi que els regidors Aloy i Serracanta puguin
realitzar la seva exposició en primer terme i poder marxar, a continuació. Ningú hi diu res en contra.

2. a) Projecte Viles Florides :
El regidor Jordi Serracanta explica:
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 natura i la cura dels espais verds.
Manresa s’incorporà a Viles Florides durant el 2017: Tenim 754.810 m2 de parcs i jardins, l’Anella Verda, el
Parc de l’Agulla i 16.100 unitats d’arbrat. Al Bages, les Viles Florides que hi ha són Manresa i Santpedor.
Cardona està fent els tràmits
Objectius:
Jardineria ecològica: Ens obliguen a fer una 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 i Barris. Voluntat d’ampliar els espais florits.
Distintius: 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. Durant dos dies revisen la ciutat, fan un informe i hi posen nota. Manresa va
obtenir la puntuació de 3 flors d’un total de 5.
Valoracions del jurat: Patrimoni vegetal i paisatgístic, diversitat floral, funcionalitat dels espais verds,
integració paisatgística, singularitat dels espais, estat de manteniment, selecció d’espècies, respecte pel medi
ambient i la sostenibilitat (gestió de l’aigua, control de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus),
qualitat de mobiliari urbà, estratègia de promoció vinculada als espais verds, organització d’esdeveniments
relacionats amb els jardins i les plantes, programes d’educació ambiental, accions de participació ciutadana, 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.
El regidor Serracanta projecta imatges de diferents espais en un projector i diu que es poden realitzar
actuacions a càrrec del districte, per a la nostra Vila Florida. Diu que han de ser espais que funcionin bé, més
que res pel tema dels gossos que els fan malbé. Al Districte Nord, a l’Atalaia de la zona de Concòrdia, ja han fet
una actuació en un parterre i els veïns ens han felicitat per aquesta acció. Hi ha vivers que tenen ganes de
col·laborar en aquest projecte.
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2. b) Pla de xoc de calçades i voreres:
El regidor Jordi Serracanta explica que el 2017, per aquest concepte, s’ha invertit un milió d’EUR per
a tota la ciutat i detalla les actuacions de manteniment i millora de l’espai públic, reparant calçades i
voreres, corresponents al Districte de Ponent :
Camí de la Gravera
Accés Congost:
Vorera Congost
Mur accés parc del Cardener
Bellavista
Comtals
Francesc Moragas
La Guia
Prudenci Comellas
T. Santa Caterina
Xup
Martí i Pol
Total Districte de Ponent

21.609,43 EUR millora pavimentació tram final accés a la gravera
82.644,83 EUR millora pavimentació zona d'accés al camp de futbol
20.574,23 EUR nova vorera des de pont del Congost
6.000,00 EUR reparació mur
16.676,04 EUR renovació pavimentació entre C-37 i accés Bellavista
10.700,46 EUR renovació pavimentació ramals accés i sortida barri
18.417,88 EUR renovació pavimentació enllaç amb plaça mil·lenari
5.948,20 renovació pavimentació tram final pont i carrer perimetral davant bl 1
32.485,67 EUR renovació parcial pavimentació entre bruc i dos de maig
16.192,17 EUR renovació parcial pavimentació entre C-37 i granja Vica
40.824,46 EUR renovació pavimentació accessos als blocs del 1 al 4 i del 41 al
46 i pavimentació cruïlla camí al Suanya
7.204,27 EUR renovació parcial pavimentació al voltant de l'arbrat (voreres
aixecades per les arrels dels arbres)
279.277,63 EUR

Projecta fotografies a la pantalla i comenta que ara ja es treballa en el pressupost 2018.
El regidor Marc Aloy detalla el projecte d’urbanització del Camí de la Gravera, que uneix Pl. de Catalunya amb
la Mion. Ara es realitzarà un concurs d’empreses. El cost de la urbanització l’assumeixen els propietaris. Hi ha
l’autorització dels propietaris de 5 finques afectades. L’import és de més de mig milió d’Euros. El regidor
mostra, a la pantalla, una secció on es veu per on passarà l’aigua, el clavegueram, gas, electricitat i el reg de la
Sèquia. La vorera és insegura i el clavegueram està malmès. La vorera de la banda de la muntanya, de cap a
cap, fa més de 500 m. Es col·locaran estaques de fusta com a referència visual, ja que hi ha un desnivell amb
el camí de sota. Aquesta primavera començaran les obres.
El regidor Aloy explica la passera de vianants que s’ha construït prop del Pont de Sant Francesc, davant la
RENFE. L’ha pagat la Diputació, amb un cost de 340.000 EUR. Té un paviment de fusta. L’aparcament no
formava part de l’obra però els paletes el van arreglar una mica. El Sr. Xavier Torras diu que, en aquest
aparcament, el vehicle podria caure en un sot i llavors costaria molt de treure. El regidor contesta que s’hi haurà
de col·locar un element de fusta a fi que els vehicles no caiguin al riu. El Sr. Torras diu que abans hi cabien
molts més vehicles. El regidor Aloy contesta que s’havia de deixar una zona de protecció, que no es pot
pavimentar el Parc del Cardener per fer un pàrking perquè és un solar i que es mirarà de completar l’actuació.
La Sra. Sáez demana si el Pont de Sant Francesc és de la Generalitat perquè està malmès. La Sra. Cèlia
Capell diu que a la vorera hi ha forats. La Sra. Sáez diu que les persones que van en cadira de rodes o amb
cotxets han de baixar a la carretera. El regidor Aloy respon que la carretera vella és de la Diputació, fins a Can
Poc Oli, i que el Pont de Sant Francesc és de la Generalitat, per la qual cosa, en aquests espais, l’Ajuntament
no hi pot actuar.
El regidor Marc Aloy explica que, per exemple, les persones del Br. de Bellavista, per anar a la parada de bus
que està davant la Torre Santa Caterina, han de travessar la carretera, que és perillós, però, com que no és
competència municipal, no s’hi pot fer res. La Sra. Sáez contesta que la Via Verda queda partida. El Sr .Xavier
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Torras diu que, quan plou, baixa tanta aigua per la carretera que esquitxes, quan passes pel revolt. La Sra.
Anna Sáez diu que s’hi hauria de fer un forat pel desguàs de l’aigua perquè, quan plou, queda embassada. El
regidor Aloy recull la petició i informa que l’Ajuntament sí que pot millorar la barana del Pont de Sant Francesc.
El regidor Marc Aloy, a petició del veïnat de Br. Torre de Sta. Caterina i Br. Bellavista realitzada en l’anterior
sessió del Consell de Districte, informa sobre el crematori que es situarà al Polígon del Pont Nou, al Camí Vell
de Rajadell. Projecta un plànol a la pantalla i explica que, com que les obres d’urbanització del polígon de la
Plana del Pont Nou valien 15 milions d’EUR, no es van poder executar per la crisi i el projecte de crematori es
va aturar. Però ara ja es podrà realitzar per parts, començant per una primera fase d’urbanització que permet
donar la condició de solar a la parcel·la on s’instal·larà. El carrer tindrà calçada i una vorera arbrada. El projecte
es va explicar als empresaris del polígon, a les entitats esportives del Congost i als veïns de cases
preexistents. Hi ha 18 crematoris a tot el país que han passat informes tècnics: Torelló, Vic, Salt, Hospitalet de
Llobregat... a uns 100-200 metres de zones residencials i esportives. A Manresa estarà a 430m de l’estadi del
Congost i a 700m de zona residencial. A prop hi ha cases preexistents però ara ja no es poden donar llicències
per edificar nous habitatges. A més a més estarà a un km de distància de la Br. Sol i Aire. El veïnat no han de
patir per res. La Sra. Anna Sáez demana què passarà que si es produeixen molèsties. Que els veïns de
Bellavista i Torre Sta. Caterina ho volen saber perquè ja han estat aguantant durant 25 anys els sorolls de la
Carpa del Riu que els impedia dormir, a la nit. El regidor Aloy contesta que la Generalitat vetlla perquè es
compleixi la normativa ambiental sobre emissions de pudors i fums. Que s’han de tenir uns filtres molt potents.
La Sra. Sáez diu que els veïns han tingut molts problemes amb la Carpa i que no volen haver de tornar a
passar pel mateix calvari que ha durat anys. Que finalment es va resoldre però que va costar molt. El regidor
Aloy explica que els informes tècnics són favorables, que hauran de complir la normativa, que la llicència està
atorgada però que hauran de passar un control inicial que comprova que tot el que consta en el projecte ha
d’estar executat, amb les mesures sanitàries al dia. Per exemple, Pimsa, que tenia una llicència antiquíssima,
com que no va complir amb les mesures correctores requerides de sorolls i pudors, se li va obrir un expedient
disciplinari que ha fet que l’empresa hagi deixat de realitzar l’activitat amb el creosotat. El Sr. Josep Sala diu
que la pols de la contaminació dels vehicles que passen per la Ctra. de Cardona i Ctra. de Vic és molt pitjor. El
Sr. Caballol demana per la Lipmes, que està al costat d’una escola, i el regidor contesta que continuen amb
activitat perquè van aplicar les mesures correctores que se’ls va requerir. La Sra. Anna Sáez diu que a Sant
Cugat, a Sant Adrià i a altres llocs hi ha hagut queixes pels crematoris. El Sr. Felip González diu que a
Badalona el crematori està a 100 m de l’Hospital de Can Ruti. Que estàs en un funeral i veus la xemeneia que
fumeja, però que el crematori suposa un servei per la ciutat. El Sr. Sala diu que les novetats fan por. El regidor
Serracanta diu que en pot temps ha hagut d’anar a dos crematoris fora de Manresa. El Sr. Víctor Feliu diu que
fa més de 20 anys que els ciutadans demanen aquesta instal·lació.

3. Pressupost del Districte 2017: Seguiment de les actuacions a executar
A continuació la regidora Cruz explica l’estat de les actuacions de 2017:

Estat
VALLDAURA
Secció
EXECUTAT
Millora espai de jocs infantils Plaça 8 de
parcs i jardins
El Sr . Faustí Fíguls diu que al preu
Març
d’un s’han realitzat millores a tres
parcs: el dels Panyos, Avecrem i Pl.
Vuit de Març

TORRE STA. CATERINA
Segona fase de l'enllumenat de la barriada
Taleca

EXECUTAT

xarxes
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SALDES-PL. CATALUNYA
Arreglar el terra de darrera de la llar
d'infants de la Pl. Catalunya, ja que
continua patinant
BELLAVISTA

EXECUTAT

via pública

1 centrador pel contenidor de rebuig i rètol El rètol s’instal·larà durant la 1a neteja
de març. El centrador ja hi
amb el logo de l'ajuntament recordant que no quinzena
està col·locat.
es poden deixar objectes i brossa fora els
contenidors

EL XUP
Posar pilones al num. 48. Quan es va
arreglar el tram de la riera de Rajadell la
vorera es va deixar més baixa i ara hi
entren cotxes per aparcar

4. Pressupost
paraules

Executat

Mobilitat

2018. Proposta d’actuacions a executar al districte i torn obert de

La regidora Cristina Cruz demana que es facin propostes d’actuacions per aquest exercici 2018, tot
recordant que disposem de 30.000 EUR de pressupost pel Districte. Com a propostes podem pensar
en que es pot triar alguna actuació del programa de Viles Florides que ha presentat el regidor
Serracanta i recorda que no cal que siguin totes de via pública.
El regidor Jaume Arnau proposa que, si encara no es tenen clares les propostes, que se n’enviïn, per
e-mail, a la secretària del Consell.
El Sr. Caballol diu que queden actuacions pendents de l’any passat com la d’arreglar el talús del C
Comtessa Ermessenda amb Bernat Oller, la rampa de baixada, i que s’hi podria actuar amb la
temàtica de les Viles Florides.
El Sr Faustí Fíguls diu que davant la Residència Valldaura, al c del Cós, hi manca un rebaix per a
poder passar amb cadires de rodes, cap a la residència. També diu que davant i a l’altra banda del
bar Blau, al mateix c del Cós, el paviment del terra està aixecat, que hi ha forats i la gent hi cau.
Demana si pot ser una actuació del Districte o bé si està previst arreglar-ho per una altra via. També
es queixa de la “pista d’aterratge” sobre el Pont del Cementiri. Que la gent s’hi entrebanca amb els
llums que hi ha a banda i banda, ja que sobresurten 5 cm del paviment i que n’hi ha 53 per banda.
La Sra. Cèlia Capell diu que a la parada del bus del Xup s’hi van pintar illetes, a fi que no hi
aparquessin els vehicles, i que hi continuen aparcant, per la qual cosa el bus dels alumnes de l’IES,
que és més gran, no hi pot entrar. Les pilones que hi ha s’haurien de col·locar on hi ha els
contenidors i traslladar els contenidors. S’haurien de col·locar pilones a la cantonada de la parada del
bus, on hi ha illetes. La vorera de la parada del bus també està aixecada.
El Sr Caballol demana que s’anotin les actuacions que s’han dit. El regidor Jaume Arnau diu que
posem una data límit a la presentació de més sol·licituds d’actuacions per e-mail. La regidora Cristina
Cruz proposa el termini d’un mes, fins el 6 d’abril. Queda acordada aquesta data per assentiment de
les persones assistents al Consell.

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

5

La Sra. Anna Sáez diu que al camí de la Torre de Sta. Caterina hi manca tutú, i un pal de llum que
complementaria l’actuació que es va fer l’any passat. El Sr. Miguel Cerezo demana si arranjar els
camins no es contempla en el Pla de Camins. El Sr. Felip González diu que només contempla
camins. La Sra. Cèlia Capell diu que al Xup, al costat de El Retiro, a la barriada de El Plantat, també
hi manca tutú. Demana que s’hi porti grava i que els veïns ja se la repartiran amb el camió. La Sra.
Sáez diu que ells, de tant en tant, en demanen a l’Ajuntament i que l’Ajuntament els n’hi porta, a les
cases, excepte al camí cap a la Torre de Sta. Caterina, perquè no va a cap casa.
La regidora Cristina Cruz fa un repàs de qüestions que van quedar pendents o es van demanar a
l’anterior sessió del Consell. El tema del crematori ja l’ha explicat el regidor Aloy. Un altre tema són
les queixes repetides sobre els aparcaments indeguts al c Numància amb Bailèn, que ja es va
traslladar a la Policia Local. La resposta de la Policia va ser que farien alguna campanya durant uns
dies.
El Sr. Víctor Feliu insisteix en queixar-se de que en aquest xamfrà del c/. Numància amb c/.Bailèn
hi continuen aparcant vehicles que tapen la visibilitat i que no hi veu mai cap policia. Que està cansat
d’enviar fotos a la Policia Local i que el problema no es solucioni. Diu que algun dia passarà una
desgràcia i que llavors denunciaran a l’Ajuntament per negligència, per haver avisat i no haver-ne fet
cas. La regidora Cristina Cruz demana que quan passi truquin a la Policia Local, en aquell moment.
El Sr. Sala diu que hi truques i et diuen que no tenen patrulles disponibles. La Sra. Sáez diu que, a la
Torre de Sta. Caterina, la Policia Local hi va fer campanyes que van funcionar i que també, a prop el
CAP Barri Antic, els aparcaments per a discapacitats estan ocupats per gent que no ho són i que
quan ve la Policia Local, marxen. La Sra. Maria Cunill diu que al c Solsona també hi aparquen
indegudament, en bateria. El Sr. Josep Sala diu que a tot el c Bailèn, de dalt a baix, hi ha vehicles
estacionats en doble fila i que la visibilitat és nul·la, que sembla el farwest. Els regidors recullen
novament les queixes i ho traslladaran al cap de la Policia Local.
Per acabar amb les peticions pendents de l’anterior consell, la regidora Cruz explica que va fer
arribar, al Servei del Territori, les fotografies del pont descalçat del Suanya que li havia enviat el Sr.
Jaume Torras, i que els tècnics de Via Pública s’ho van anar a mirar per valorar l’actuació que s’hi
hauria de fer i determinar la prioritat que té l’actuació per a programar-la.
En quant a la petició de treure l’arbre del Pont del Xup, explica que dindre del Projecte Ecoturístic de
l’Oller del Mas hi ha un Pla Especial de Mesures que s’han d’incorporar necessàriament per a poderlo desenvolupar i que una de les actuacions és la de reparar els camins principals i la millora de la
connexió de vianants des del Mas de l’Oller fins a la Parada del Xup. S’explicarà en el proper plenari
del consell però es solucionarà i es millorarà l’accés i la vorera del pont. Actualment estan pendents
de llicències.

5. Activitats del segon trimestre de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018
A continuació el regidor Jaume Arnau fa un resum de les activitats de Manresa Capital de la Cultura
Catalana 2018 realitzades, com són l’espectacle inaugural, que va ser molt bonic, els Ponts de Llum,
i els Jardins de Llum i l’exposició PTV a TDK, al Museu de la Tècnica. Explica que Manresa és la
quinzena capital de la cultura catalana, que la informació del programa es troba a la web de
l’Ajuntament i detalla les activitats de proper trimestre:
Batecs, Festival de Dansa a la Catalunya Central - 6, 7 i 8 d'abril
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. Des de la Plataforma de Professionals de la Dansa, es presenta un conjunt d'actes i esdeveniments que
enriquiran de manera plena la circumstància de la Dansa, el Cos i el Moviment a la ciutat. L'objectiu és donar l’oportunitat al
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públic de gaudir d’espectacles de dansa de tots tipus i formats. Realització de tallers, tallers monogràfics, laboratoris creatius,
tallers de repertori, conferències i cicles de cinema de dansa, perquè tot plegat, creï una interacció multidisciplinària que situï a
BATECS com a referent de la funció pedagògica en la creació contemporània. El Festival també vol fomentar activitats de dansa
entre els participants no professionals pels beneficis terapèutics que el moviment aporta. aposta per una formació de màxima
qualitat per als professionals del sector.
Recercat – 13, 14 i 15 d’abril
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. Exposicions, xerrades,
documentals, activitats familiars.
Entre Ponts - Trobada d'entitats del Romànic de Catalunya – 14 d’abril
Trobada d'entitats del romànic. 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.
L’Aplec Internacional – 11, 12 i 13 de maig
És el gran festival de la cultura popular catalana. Cada edició d’aquest aplec acull una àmplia diversitat de tots els àmbits de la
cultura popular.
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, cavallets, diables, castellers, bestiari popular, ball folk, havaneres, teatre de carrer, etc.

. Setmana del llibre infantil - Del 12 al 19 de maig
Setmana d’actes al voltant del llibre i la lectura per a infants. La setmana 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. Promoure la lectura des de la primera infància. La
lectura és fonamental per l'adequat desenvolupament intel·lectual i emocional dels nens i nenes.

Acte central – La Festa del Riu – 2 de juny
. Festa del Riu
Dissabte 2 de juny és la Festa del Riu, amb la intenció de convidar a la gent a passar tot el dia al riu. Hi haurà un conjunt
d’activitats per redescobrir el riu Cardener al seu pas per Manresa. Activitats lúdiques, esportives, culturals (concerts, teatre,
dansa...), recorreguts de natura... Per gaudir en família. L'escenari d’aquesta festa és del Pont Vell al Pont Nou.
Aquest projecte s’organitza des de la regidoria de Cultura amb la participació del Comissionat del Centre Històric i les regidories
de Joventut, de Participació i Entorn Natural de l'Ajuntament, i del Parc de la Sèquia. L'Oriol Farré i el Xevi Victori formen part de
la producció i regidoria.
Activitats sobre el vi del Bages: del 4 al 10 de juny
. Festival Simfònic - 9 de juny
Festival SIMFONIC: 100 concerts simultanis i gratuïts a 100 espais de Catalunya i Balears realitzats per més de 5.000 estudiants
d’escoles de música. A Manresa realitzaran 8 concerts les escoles de música de la ciutat i de la comarca del Bages. Objectius:
portar la música a espais no habituals, divulgar la nostra música tradicional i popular, entendre les Escoles de Música com una
inversió en educació, Promoure la participació intergeneracional (de 4 a 80 anys) incloent gent gran persones amb discapacitat i
en situació de risc o exclusió social.
. Macro Escape – 16 de juny
A la plaça Major de Manresa, una multitud de persones congregades haurà de trobar la clau per aconseguir escapar. Una
experiència trepidant i festiva on tots els participants juguen a la vegada per assolir l'objectiu.
Crear un acte original per a la ciutat. Promoure la descoberta d’espais i particularitats desconegudes de Manresa. Coneixerem la
història de la ciutat.
Sabeu quina història guarden els carrers de Manresa? Sabeu qui era el ‘sereno’?
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. Manresa, Ciutat d'Art Urbà – Del 18 de juny al 31 de juliol
Gairebé totes les grans capitals ofereixen ja visites guiades d’art urbà, un patrimoni emergent que mostra una cara alternativa de
la ciutat i que sedueix als viatgers. L’última atracció turística es troba a les parets. L’art urbà no només aporta color sinó que
d’ençà un temps cap aquí, arrossega al viatger. L’alça de l’interès pel grafiti, la pintura mural i les intervencions a l’aire lliure ha
generat múltiples propostes turístiques que busquen satisfer la demanda. Donar color a la ciutat, omplir els carres d'art. Mini
Mula Fest - Festival de tendències urbanes, Stalow Fest - Festival de skate.

El regidor Arnau diu que hi haurà molts altres actes de format més petit, que aquestes activitats
suposen una millora de l’autoestima de la ciutat i que necessitem que la ciutadania ho recolzi.
I quan són les 20,45h i no tenint més temes a tractar, el regidor Jaume Arnau dóna les gràcies a
tothom i tanca la sessió.
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