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NOVA ORDENACIÓ Més espai verd per als vianants entre la zona esportiva del Congost i el parc del Cardener. És una de les transformacions
que preveu la nova ordenació del sector inclosa en el POUM, actualment en redacció. Els seus autors recuperen l’avinguda de l’Esport, projectada
fa anys, i hi afegeixen un nou vial per arribar a Sant Joan, la qual cosa permet suprimir l’actual carretera a la localitat veïna des del pont del Congost
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El nou pla urbà de Manresa converteix
l’actual carretera del Congost en parc 

Una avinguda paral·lela a la via del tren i un nou pont substitueixen la carretera a Sant Joan per accedir al sector

Actualment, la zona esportiva del
Congost de Manresa queda sepa-
rada del parc del Cardener per la
carretera que va a Sant Joan de Vi-
latorrada, que hi passa pel mig. El
Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal, el POUM, proposa un can-
vi cabdal. La idea dels redactors
consisteix a eliminar el tram de car-
retera entre el pont del Congost i
el nou pont, també previst en el
POUM, que ha d’enllaçar la zona
esportiva amb la carretera de Car-
dona, de manera que el parc del
Cardener sigui una continuïtat de
la zona esportiva amb la desapa-
rició de la carretera.

A canvi de guanyar terreny per
la banda del riu, la zona del Con-
gost en perdria pel darrere com a
resultat de la construcció de l’a-
vinguda de l’Esport, que no és un
projecte nou. Aquesta avinguda ja
estava prevista en el pla parcial de
la Plana del Pont Nou (aprovat el
2005) per urbanitzar el polígon
amb el mateix nom.

Demanat sobre la transforma-
ció del Congost amb què es tre-
balla, Mauro Mas, director del
POUM, fa notar, en relació amb l’a-
vinguda de l’Esport, que per la
banda del darrere aquesta zona es-
portiva ja està molt delimitada
per la via del tren i que és per això
que s’aposta per fer-hi passar una
carretera que aniria paral·lela al
tren i que esdevindria una de les
principals vies d’accés i de sortida
de Manresa. Per contra, es decideix
no posar-hi el nou espai multiusos
que ha de substituir el Palau Firal,
on és previst que es traslladin els
Bombers procedents de l’edifici on
són ara, Protecció Civil i la Policia
Local. En aquest cas, el nou edifi-
ci multiusos, amb unes dimen-

sions iguals que les del pavelló del
Nou Congost, s’ubicaria al polígon
del Pont Nou per no ofegar exces-
sivament la zona esportiva.  

Nous accessos
L’accés a la zona del Congost es fa-
ria pel nou pont sobre el riu des de
la carretera de Cardona, que tin-
dria una rotonda a banda i banda,
o per la nova avinguda de l’Esport
des de la plaça del Mil·lenari, que,
alhora, permetria  arribar a la
nova estació de la Renfe. Des d'a-
quí, on hi hauria una altra roton-
da (més o menys on ara hi ha el
camp de beisbol), aquesta avin-
guda continuaria fins a enllaçar
amb Sant Joan per la C-25 o bé per
un altre vial nou que lligaria amb
el carrer de la Lemmerz.  Ara, a la
localitat veïna s’hi arriba per l’a-
vinguda Pirelli, que continuaria
funcionant amb accés des del nou
pont provinent de la carretera de
Cardona, i pel camí vell de Rajadell. 

La nova planificació genera un
canvi d’accessos en els quals des-
taca l’avinguda de l’Esport, que, a
partir de la rotonda a tocar de la
nova estació de la Renfe, s’orde-
naria com un passeig per donar
més protagonisme als vianants. 

Per a Mas, tenint resolts els ac-

cessos al Congost i a Sant Joan, la
carretera a Sant Joan «hi sobra, i
permet que la zona esportiva pu-
gui arribar al parc del Cardener. És
una gran zona que ja no està en-
voltada de carrers». L’arquitecte i
urbanista destaca que «prefereixo
tancar la zona esportiva pel dar-
rere, on igualment hi ha la via del
tren i està tancada i, en canvi,
obrir-la per davant, on hi ha el riu». 

En relació amb la nova funcio-
nalitat del Palau Firal com a seu de
la Regió Central dels Bombers,
explica que «hi hem tingut con-
verses i, de moment, la recepció de
la proposta ha estat bona» perquè,
apunta, «la seu actual està en unes
condicions bastant precàries».
Portar-hi la Policia Local, actual-
ment a la Florinda, de manera
que aquest espai pogués tenir uns
nous usos per al barri, «formarà

part d’una segona fase». Quant al
nou espai multiusos al Congost, in-
forma que la idea és que aculli les
activitats firals i que «comple-
menti altres usos esportius. En
principi havíem plantejat ocupar
l’espai que hi ha a l’altra banda del
pavelló del Nou Congost però hem
vist que hi ha un altre espai que és
més interessant, que és una par-
cel·la dins el polígon del Pont
Nou, que està reparcel·lat però
que no s’ha urbanitzat perquè el
moment no era l’adequat. Està en
la posició que volíem, a prop de
l’estació de tren que plantegem».
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Continuació de
l’avinguda de l’Esport

urbanitzada com un passeig
que enllaçarà amb la rotonda

de l’eix Transversal

Nou vial que enllaçaria 
amb el carrer de la Lem-

merz cap a Sant Joan 

Nou pont per connectar
la carretera de Cardona
amb la zona del Congost 

Amb l’eliminació d’aquest tram
de la carretera a Sant Joan el
parc del Cardener esdevé una

continuïtat de la zona esportiva 

Edifici multiusos situat
al polígon del Pont Nou
(amb la mida del pavelló

del Nou Congost)

Nova estació
de la Renfe

Nova avinguda
de l’Esport

Pavelló del
Nou Congost

Pont Nou
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Per al director del POUM, un
cop resolts els accessos al
Congost i al poble veí de Sant
Joan, la carretera «hi sobra»

L’accés a la zona esportiva
del Congost es faria per un
nou pont sobre el riu des
de la carretera de Cardona

El Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM) és un

instrument d’ordenació integral
del territori que té per objectiu
determinar les línies bàsiques de
creixement i desenvolupament del
municipi de cara al futur. El pla vi-
gent és del 1997 i el 2009 va es-
gotar tots els terminis. El nou
POUM dibuixarà la Manresa del
2030. La previsió de l’Ajuntament
de Manresa era tenir l’aprovació
provisional aquest 2014. Abans,
però, caldrà la inicial; la que és
previst que es porti a aprovació al
ple municipal abans de les vacan-
ces d’estiu. Després de la provisio-
nal encara caldrà la definitiva, 
que dependrà directament de 
la Generalitat de Catalunya.
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Una eina d’ordenació
caducada fa cinc anys

Estadi
d’atletisme

Pont del
Congost

ACCÉS ACTUAL

FUTUR ACCÉS
pl. del

Mil·lenari
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L’estació Manresa Baixador dels
Ferrocarrils no va a fora. Definiti-
vament.  Després d’escoltar la ciu-
tadania, els responsables del pla
d’ordenació urbanística han des-
cartat aquesta opció. Aposten pel
seu trasllat uns 80 metres respec-
te d’on està situada ara. Seria una
nova estació coberta, amb anda-
na central, entre els carrers de l’A-
bat Oliba i la Sèquia.

Mauro Mas, director del pla
d’ordenació, explica que la decisió
de desestimar l’alternativa d’eli-
minar l’estació amb entrada pel
carrer del Primer de Maig s’ha
pres perquè, «en general, en els
suggeriments que hem rebut de la
gent i en la participació als barris
se’ns ha dit que la ciutat vol aques-
ta estació cèntrica i nosaltres hem
considerat que posant-la 80 metres
enrere [en direcció al carrer de la
Sèquia] continua sent cèntrica». El
canvi d’emplaçament permetria
enderrocar l’estació actual i el tros
de la via i l’estructura que la sus-
tenta per sobre del carrer d’Aragó
i eliminar el coll d’ampolla que és
ara el carrer que passa per sota la
via, el Camps i Fabrés,  cap a la pla-
ça de l’Onze de Setembre. Tras-
lladant l’estació es podria fer un

carrer més ample i suavitzar el
pendent, i millorar, així, l’eix avin-
guda Universitària-Passeig. La pre-
visió és que es pogués accedir a la
nova estació a peu pel carrer de
Camps i Fabrés i, amb escales o bé
amb ascensor, pel d’Aragó. 

Es manté el projecte de traslla-
dar l’estació Manresa Alta dels
FGC d’on és ara (entre la carrete-
ra de Santpedor i la carretera de
Vic) a tocar de la plaça de Prat de
la Riba (on hi ha l’aparcament
dissuasiu), amb l’estació d’auto-
busos inclosa, la qual cosa possi-
bilitaria deslliurar l’espai que ocu-
pen en l’actualitat per fer-hi un nou
parc urbà (de l’Alcoholera).
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El director del POUM
explica que s’ha optat pel
trasllat de l’estació a uns 80
metres d’on és actualment



Es descarta l’eliminació
del baixador dels FGC

En l’ordenació que preveu el
POUM al sector de les Escodines
hi ha una peça que desapareix. Es
tracta de la Sala Ciutat, que, de fet,
fa anys que té dictada la sentència
de mort. Va quedar tancada el
2007 i, malgrat que en període
electoral va sonar com a nou espai
de concerts i va esdevenir tema de
debat,  només va ser un miratge. A
canvi, el barri guanya espai, una
nova rotonda i un nou carrer. 

Mauro Mas, director del POUM,
confirma que, tal com consta en el
document aprovat de l’avanç de
pla, «la idea és enderrocar la Sala
Ciutat», la qual cosa permetria, per
una banda, fer uns nous accessos
al Museu Comarcal per on ara té
enganxat l’edifici que va a terra i,
per l’altra, «fer la plaça de Sant Ig-
nasi més gran» i que la capella del
Rapte «quedés més destacada dins

del conjunt». Lligat amb aquests
canvis, el pla estratègic Manresa
2022, presentat tot just fa un parell
de setmanes, planteja que el Mu-
seu Comarcal esdevingui el punt
d’arribada dels pelegrins que ara
tenen la Cova com a punt final del
trajecte. Mas comenta que «quan
sant Ignasi va arribar a Manresa la
Cova no existia; en canvi, el que hi
hagués on hi ha ara la capella del
Rapte sí que existia». Posa l’accent
en el fet que, «com a ciutat, tenir
l’arribada en aquest punt és tenir-
lo dins la ciutat; és estratègic».

El pla d’ordenació urbanística
també preveu «formalitzar un vial
de nova obertura que ja hi havia en
el planejament anterior, que per-
metria anar des de darrere del
Museu Comarcal fins al Casal de
les Escodines. És un carrer que ens
interessa molt perquè desconges-
tiona la pujada al barri», que ara es
concentra en els carrers de les Es-
codines i de Sant Bartomeu.
Aquest vial afectaria una de les ca-
ses que hi ha al costat de l’antic
col·legi de Sant Ignasi, on ara hi ha
el museu. A la confluència del
carrer de Vidal i Barraquer amb la
Via de Sant Ignasi, davant la piscina
municipal, es construiria una ro-
tonda per ordenar una intersecció
amb moltes entrades i sortides
que amb aquesta estructura gua-
nyaria més fluïdesa. Els autors del
POUM remeten a la que es va ha-
bilitar al carrer de Súria.  
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Les Escodines guanya un carrer i
una rotonda, i perd la Sala Ciutat
L’espai recuperat amb

l’enderroc de la Sala Ciutat
permetria poder millorar els
accessos al Museu Comarcal 



Millora dels accessos
al Museu Comarcal (el
rectangle del gràfic
només és orientatiu)

Nova rotonda

Nou vial que enllaçaria
amb el carrer de l’Aiguader

per descongestionar el
carrer de les Escodines

Trasllat de l’estació Manresa
Baixador per permetre la
continuïtat de l’eix viari 
av. Universitària-Passeig
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La rotonda estaria situada a la
confluència del carrer de Vidal
i Barraquer amb la Via de Sant
Ignasi, davant de les piscines

«En els suggeriments de la
gent i en la participació als
barris se’ns ha dit que la ciutat
vol aquesta estació cèntrica»

Entrada a la Sala Ciutat
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