
LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central –FUB, EPSEM, institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, FAVM, Casal de la Gent
Gran de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i Gest!– amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament superior i mitjà, de l’acti-
vitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans i a ajudar el territori amb la seva experiència, i de les associacions de veïns, és socialment dinamitzadora i enriquidora.
Les entitats i els centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.

Encarar el Centre Històric de Manresa
L’arquitecte dissecciona la situació del sector i reclama un Pla global consensuat, detallat i blindat per intentar capgirar-la 

La ciutat, Manresa, creix en
forma de taca a partir del
nucli antic o inicial, se-
guint les directrius dels

diferents planejaments al llarg
dels anys. Sovint, això comporta
que se centri l’atenció en els sec-
tors d’ampliació, i es releguin els
antics amb simples previsions de
manteniment i retocs puntuals, i
sense centrar-hi l’atenció que re-
queririen àrees molt susceptibles
d’evolucionar negativament.

Es dóna per fet que, tenint en
compte la seva total ocupació,
l’existència de valors patrimonials
i la presència d’activitat adminis-
trativa hereva de centralitats an-
teriors, mantindrà els seus valors
socials. En realitat, el que passa
és que aquests tres aspectes evo-
lucionen i es transformen en den-
sificació sense actualització,  man-
ca de manteniment  i pèrdua d’ac-
tivitat econòmica i administrativa,
i se la relega, en el millor dels
casos, a la derivada del turisme. 

Així ha evolucionat la ciutat,
amb múltiples projectes d’am-
pliació, en bona part de difícil re-
solució, però esperonats per la
bombolla immobiliària de torn:
Plans especials, plans parcials,
etc., el que els tècnics anomenem
planejament diferit. I deixant de
banda el Centre Històric o, com a
mínim, sense posar-hi l’atenció
amb la mateixa intensitat que en
les noves àrees d’eixample. 

Problemàtica transversal
Ara som davant d’una conjunció
de factors negatius que van re-
dundant uns sobre i en perjudici
dels altres de forma cíclica i vicio-
sa: zones amb concentració d’ha-
bitatges que, per manca de man-
teniment,  no disposen de les mí-
nimes condicions d’habitabilitat,
insalubritat; per tant, residència
obligada de sectors socials amb
problemàtiques, necessitats d’aju-
da, ocupacions descontrolades,
impossibilitat d’accessibilitat; el
comerç se’n fa ressò i deriva cap a
l’abastament dels productes bà-
sics, perdent-se també la pluralitat
d’oferta pròpia d’una àrea norma-
litzada i fuig a àrees on es  pugui
apreciar i gaudir aquella diversi-
tat. I el mateix passa amb l’activitat
econòmica i administrativa, que
històricament s’hi ubica; activitat
que, si bé es reflecteix en la vida

social, només ho fa en els horaris
parcials d’aquestes activitats.
Aquest sector deriva progressiva-
ment també cap a àrees noves on
es donen millors condicions d’ac-
cessibilitat: eixample. 

Tot plegat porta que l’esmenta-
da vida social i ambiental es vagi
degradant, i arribi a àmbits pro-
pers a la inseguretat, dels quals es
genera la progressiva pèrdua de
residents de tota la vida, que emi-
gren als nous sectors.  

Política municipal
Els governs de la ciutat han estat
només relativament sensibles a la
situació del Centre Històric, mol-
tes vegades més per les reclama-
cions i denúncies que no pas per
la seva clara i decidida voluntat
d’encarar i resoldre el problema.  

Recentment, s’esmenta en dos
documents de l’actual Govern
municipal: el Pacte de Ciutat
2015-2019, subscrit per moltes en-
titats locals; i el Pla de Govern
2016-2019, carta de voluntats.
Moltes i diferents propostes, recal-
cades com a  «Prioritats del Go-
vern envers la ciutat», entre les
quals el Centre Històric. És cert
que algunes s’estan tirant enda-
vant: el Museu Comarcal, l’Anòni-
ma, els antics jutjats. Mentre que

d’altres són o semblen quimeres.
De la llarga llista d’intencions del
Pacte de Ciutat i del Pla de Govern,
en voldria comentar dues: el Co-
missionat pel Centre Històric i Fo-
rum. 

El comissionat. Al Pla de Ciu-
tat, l’àmbit 3, Impuls al Centre His-
tòric, entre altres coses, diu: «De-
signar un comissionat que lideri
un equip interdisciplinari per
afrontar  de forma transversal la
gestió d’aquest espai clau de la
ciutat». Cert que s’ha designat una
persona anomenada comissio-
nat, però sense cap «equip inter-
disciplinari». Sol com l’una. 

Malgrat la contrastada vàlua,
voluntat i empenta de la persona
escollida, el resultat de la seva ac-
ció no deixarà de ser puntual i poc
rellevant front la globalitat del pro-
blema. Només cal continuar la
lectura dels objectius i mesures
que se li proposen per fer-se càrrec
de la impossibilitat de la proposta:
«Fer funcions d’assessorament en
totes aquelles accions necessàries
per dur a terme un pla de rehabi-
litació del Centre Historic; millo-
rar l’espai públic, accessibilitat,
mobilitat, els programes so-
cials...». Sembla prou ambiciós, al-
hora que inabastable.  

Forum. S’esmenta la «Rees-
tructuració de l’empresa munici-
pal d’habitatges Forum». I això és
tot. Tot, d’una empresa que, fins
ara, ha gestionat habitatge, locals
i garatges en els sectors de la seva
intervenció, i que aprofità el Pla de
Barris per possibilitar finança-

ment públic en actuacions de re-
novació urbana al Centre Històric,
i va crear habitatge de protecció
oficial a preus assequibles, i inter-
venir en sectors significatius, com
la Via de Sant Ignasi, Escodines,
Barreres, i en altres de puntuals.
Tots som conscients de com han
canviat aquests sectors arran de la
intervenció de Forum.  Sembla
que no se’n vulgui aprofitar el ba-
gatge, que estimo prou consistent
i valuós, tot i que, atesa la situació
econòmica actual, hauria de ca-
nalitzar el seu coneixement en ac-
tuacions puntuals. Només cal
considerar, per exemple, que la re-
generació constructiva del parc
actual d’habitatges comportarà
inexorablement una tasca ingent
d’enderroc i nova planta, on la ges-
tió de reubicar estadants per pos-
sibilitar-ne la reincorporació pos-
terior serà de molt difícil resolució. 

Pla Director
Què es pretén del nucli antic?Un
Centre Històric on els residents es-
tiguin orgullosos del seu barri, al-
hora que  els que hi treballin tam-
bé ho valorin; que sigui segur, cívic
i atractiu. Disposar d’un Centre
Històric residencial que ofereixi
una bona qualitat de vida i que
atregui població. També es pretén

que pugui incorporar plural acti-
vitat econòmica i disposi d’espais,
mitjans i iniciatives de qualitat per
assolir-ho. Ben comunicat, sense
barreres d’accessibilitat i on es pu-
guin generar activitats de progrés,
per al comerç, per als professio-
nals, per a l’administració, etc, i no
simplement de caire turístic o de
parc temàtic medieval. 

Està bé l’entorn generat amb re-
lació amb l’Any Ignasià i tot el que
pot comportar, també pensant en
la resta de ciutat. Però, i després?

Com aconseguir-ho? Anem al
Pacte de la Ciutat, àmbit 3, actua-
ció 3.1.2. Diu: «Elaborar un Pla
Transversal de mesures per al
Centre Històric». Seguint aquest
fil, estimo que, certament, cal
afrontar sense dilació la creació
d’un Pla Director que dibuixi un
marc general des d’on es generin
les accions sectorials per superar
les actuals problemàtiques. Des-
prés d’analitzar l’estat real del sec-
tor, és determinant analitzar què
s’ha de fer, quan i com. Amb la
creació prèvia d’una Taula del
Centre Històric formada pels di-
ferents àmbits del sector: entitats,
associacions de veïns, agents cul-
turals, comerç. I l’Ajuntament com
a impulsor, gestor, coordinador, i
no tant com a ponent decisori. 

Cal que el Pla es creï des de baix,
amb l’empenta i decisió dels que
n’han de patir l’estat actual. La
Taula ha de possibilitar i generar
aquest Pla, plantejar el model  ge-
neral desitjat pel Centre Històric;
definir les fases d’intervenció i es-
timar accions amb els recursos
que es vagin destinant.  Amb una
Comissió permanent que hauria
de supervisar el procés i el seu
compliment. Certament que els
condicionants econòmics seran
decisius en el seu desenvolupa-
ment, i això és prou evident en les
limitacions que deuen frenar l’ac-
tual voluntat d’intervenció, però,
almenys, es disposarà del fona-
mental: un marc clar i de referèn-
cia per actuar. Hi ha alternatives,
ajudes, suports, etc., i també i molt
important, el sector privat, afectat
o no. En definitiva: aquest punt és
la pedra de toc per visualitzar si hi
ha decidida voluntat política de
lluitar contra el problema. 

Conclusió
Alhora que es fan accions pun-
tuals davant les diferents i quoti-
dianes problemàtiques urgents
del Centre Històric, s’ha d’encarar
el desitjat futur com més aviat mi-
llor i de manera decidida, amb un
Pla global, consensuat, detallat,
alhora que blindat en el seu asso-
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«Què es pretén del nucli
antic? Un Centre Històric 
on els residents estiguin
orgullosos del seu barri»

Una vista parcial del Centre Històric de Manresa des de la basílica de la Seu, amb el Carme al fons
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«Els governs de la ciutat han
estat només relativament
sensibles a la situació del
Centre Històric»
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