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lA NovA MANrEsA

Pla de Barris 
2004-2011



Pl
a 

de
 B

ar
ri

s 
a 

M
an

re
sa



Pl
a 

de
 B

ar
ri

s 
a 

M
an

re
sa

la renovació 
del Nucli antic: 
un pas endavant 
cap a la nova 
Manresa

El Nucli Antic de Manresa és  
un llegat de l’època medieval  
de la qual conserva bona part de  
la trama de carrers, baixos i so- 
terranis, si bé moltes edificacions 
es van haver de substituir després 
de ser destruïdes durant les gue-
rres de successió i de la indepen-
dència. Durant molt temps, va  
ser el focus principal d’iniciatives  
socials, culturals i comercials de  
la ciutat, fins que, en les darreres 
dècades del segle XX, va patir  
un procés intens de degradació 
urbanística que va anar buidant-lo 
de població i d’activitat.

la creació de FòrumsA va ser un 
primer pas per recuperar aquest 
sector de la ciutat que, malgrat 
l’estat precari de molts dels seus 
carrers i places i de bona part de 
les seves edificacions, es conti-
nuava reivindicant com un espai 
singular i únic, representatiu de  
la identitat manresana, explicatiu 
de la seva història. l’aprovació  
del Pla integral de rehabilitació  
del Nucli Antic (PirNA), el 2001,  
va significar l’aposta definitiva  
de Manresa pel seu centre històric: 
per recuperar-lo en termes físics 
però també socials, per convertir-
lo en un bon lloc on viure, on  
treballar, on gaudir, on sentir-se 
manresà.

Els objectius del PirNA es van 
plantejar, fa deu anys, en termes 
molt ambiciosos tant per l’abast 
de la transformació plantejada 
com pels terminis fixats. i els fons 
provinents de la llei de barris han 
estat l’instrument que ha permès 
accelerar-ne la realització i com-
plir les expectatives i els propòsits 
nascuts al seu recer. A 2011,  
donem per acabades el conjunt 
d’intervencions finançades amb  
el Pla de barris. És un punt i seguit 
en la tasca de renovar el Nucli  
Antic de Manresa. tanmateix, no 
podem donar la feina per enllesti-
da. Queda molt per fer: incorporar  
i donar valor social als canvis  
urbanístics i traslladar-los a la  
vivència quotidiana de tots els 
manresans; intensificar la dinàmi-
ca integradora i cohesionadora 
que els nous espais públics possi-
biliten. És el nou repte que ens 
planteja una transformació que  
no té marxa enrere però que  
té encara molt, molt camí per  
recórrer per endavant.

Josep camprubí i Duocastella   
Alcalde de Manresa
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l’ANy 2004 
l’AJuNtAMENt DE 
MANrEsA vA PrEsEN-
tAr, A lA PriMErA 
coNvocAtòriA 
D’AJuts oBErtA  
EN El MArc DE   
lA llEi DE BArris,  
uN ProJEctE 
D’iNtErvENció   
iNtEgrAl Al Nucli  
ANtic DE lA ciutAt.  
El ProJEctE PrEtENiA 
DoNAr uN iMPuls 
suBstANciAl A lEs 
DirEctrius FiXADEs 
El 2001 PEl PlA iNtE-
grAl DE rEvitAlitzA-
ció DEl Nucli ANtic 
(PirNA) i iNcloïA uN 
totAl DE 36 ActuA-
cioNs, tANt DE cAirE 
urBANístic coM  
sociAl.

l’AJuNtAMENt DE 
MANrEsA vA AcoNsE-
guir uNA suBvENció 
DE 8,3M€ PEr A uN 
PrEssuPost gloBAl 
DE 16,6M€.

invertir, rehabilitar  
i millorar: la llei 
que necessitaven 
els nostres barris

Els ajuts del Pla de  
Barris s’adrecen als 
ajuntaments i pre-
veuen el finançament 
del 50% dels projectes; 
l’altre 50% va a càrrec 
dels ajuntaments.

El Nucli Antic de   
Manresa està integrat 
pel Barri Antic i part del 
barri de les Escodines  
i del de vic-remei.  
Els fons provinents  
de la llei de barris han  
estat l’instrument que 
ha permès accelerar-
ne la seva renovació  
i transformació.

  la llei de millora de 
barris, àrees urbanes  
i viles que requereixen 
atenció especial res-
pon a una de les priori-
tats del govern de  
catalunya: la rehabili-
tació integral de barris 
per evitar riscos i per 
millorar les condicions 
dels ciutadans resi-
dents en aquestes 
àrees. la llei impulsa-
da pel govern i aprova-
da pel Parlament de 
catalunya el mes de 
maig de 2004, preveu 
la creació d’un fons  
a disposició dels ajun-
taments, que serveix 
per finançar projectes 
d’intervenció integral 
que tinguin per objec-
tiu la millora urbanís-
tica, social i econòmica 
de barris que reque-
reixen una atenció es-
pecial (a causa de pro-
blemes d’envelliment  
o pèrdua de població, 
de rendes baixes, de 
baix nivell educatiu  
i de concentració  
de col·lectius amb  
necessitats especials).
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El FiNANçAMENt Pro-
viNENt DE lA llEi DE 
BArris hA AccElErAt 
El cANvi urBANístic  
i sociAl DEl Nucli  
ANtic i hA EstAt  
lA PuNtA DE llANçA 
D’uNA iNvErsió ENcA-
rA Molt MÉs iMPor-
tANt. 

Els 16,6M€ iNvErtits 
EN ActuAcioNs s’hAN 
coMPlEtAt AMB ProP 
DE 90M€ D’iNvErsió 
EN EsPAis i EQuiPA-
MENts PúBlics i AMB 
MÉs DE 20M€ Provi-
NENts DE lA iNiciAtivA 
PrivADA, QuE s’hAN 
DEstiNAt A AltrEs 
ProJEctEs DE Millo-
rA i rEcuPErAció  
urBANísticA EN  
El Nucli ANtic   
DE MANrEsA.

Des d’aleshores, 
aquest sector ha viscut 
una transformació  
radical a nivell urba-
nístic, un canvi que, 
juntament amb els 
nous equipaments  
i el treball de promoció 
social, ha modificat 
completament la valo-
ració de la zona, tant 
per part dels veïns com 
per part de la resta de 
la població de ciutat. 
gràcies a les noves 
promocion d’habi- 
tatge i a la creació 
d’espais públics de 
qualitat, el Nucli Antic 
ha recuperat atractiu 
residencial i també  
comercial. Així, l’ober-
tura d’iniciatives diver-
ses en el terreny de la 
restauració ha permès 
recuperar alguns itine-
raris lligats al passeig, 
la trobada i l’intercanvi 
social.

la transformació urba-
nística és només un 
primer pas per com-
pletar la regeneració 
del Nucli Antic de  
Manresa. 

Avançar en els objec-
tius del PirNA reque-
reix aprofundir en les 
noves dinàmiques  
socials que, actual-
ment, l’espai públic  
ja fa possibles però 
que encara poden  
donar molt més de si. 

El Nucli Antic, integrat 
pel Barri Antic i part  
del de les Escodines  
i del de vic-remei,  
havia entrat, en la  
dècada dels anys 90 
del segle XX, en un  
procés de degradació 
alarmant tant en ter-
mes socials com físics. 
El deplaçament de  
la població jove cap  
a altres zones de la  
ciutat va provocar un  
increment de la mitja-
na d’edat dels veïns  
i un nombre creixent 
d’habitatges desocu-
pats. un espai urbà de 
poca qualitat es va su-
mar a aquests factors 
per crear un entorn poc 
atractiu tant per als 
usos residencials com 
d’activitat comercial.

El 2004, l’accés a l’ajut 
en el marc de la llei de 
barris per dur a terme 
el projecte d’interven-
ció integral al Nucli  
Antic de la ciutat, va 
suposar una ocasió 
excel·lent per desen-
callar els planteja-
ments del PirNA.  

impulsar el 
Nucli antic 
urbanísticament 
i socialment: 
el repte d’una 
intervenció 
integral
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4

eQUiPaMeNTs PÚBliCs

Millores en equipaments. Aquests  
espais acullen serveis i activitats que 
enforteixen les relacions entre veïns  
i fan més rica, agradable i satisfac-
tòria la vivència de la ciutat.

1

reNOVaCiÓ UrBaNa

creació d’espai públic i substitució  
de l’edifi cació actual per habitatge 
protegit en dos sectors estratègics: 
Barreres i Escodines. també inclou 
intervencions més reduïdes als   
carrers Arbonés i Balç.

5

aJUTs a la reHaBiliTaCiÓ 

Ajuts econòmics a la rehabilitació 
d’elements comuns d’edifi cis privats  
i a seus associatives.

2

UrBaNiTZaCiÓ i MillOra   
de l’esPai PÚBliC

Ampliació de l’illa de vianants que  
ha de tenir conseqüències tant   
en la qualitat de l’espai urbà com   
en l’activitat econòmica.

6

PrOGraMes sOCials 

Programes adreçats a equiparar   
la qualitat de vida de les persones del 
Nucli Antic a la de la resta de la ciutat 
amb intervencions per millorar la 
igualtat d’oportunitats dels col·lec-
tius més vulnerables i enfortir les 
dinàmiques comunitàries. 

Mesures complementàries al treball 
social han permès oferir oportunitats 
de formació professional i inserció 
laboral als veïns en situació d’atur.

3

OPeraCiONs BÀsiQUes   
de MOBiliTaT

Passera per connectar els barris   
de llevant amb el centre de la ciutat. 
Modifi cació de la vialitat rodada   
a la Façana sud.

el Pla de barris  
a Manresa: 
sis programes
estratègics per  
a una actuació 
global
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l’adquisició de sòl  
als sectors Barreres-
Quatre cantons, Esco-
dines, Arbonés i Balç 
ha permès avançar  
en l’obertura d’espais 
lliures i en la substitu-
ció de les edifi cacions  
precàries, a més de  
recuperar patrimoni 
per a ús turístic. 

El sòl adquirit s’ha  
destinat a noves   
promocions, que  
han renovat i millorat 
el parc d’habitatges  
i a la urbanització de 
nous carrers i places, 
als sectors de Quatre 
cantons i a Escodines.

El PlA DE BArris  
hA PErMÈs:

>>lA coNstrucció DE 
108 Nous hABitAtgEs, 
95 DEls QuAls DE 
lloguEr AssEQuiBlE.

>>l’ADQuisició DE  
sòl PEr A FuturEs 
ActuAcioNs urBANís-
tiQuEs Als sEctors 
BArrErEs i ArBoNÉs.

>>lA coNstrucció 
D’uN APArcAMENt 
AMB MÉs DE 200  
PlAcEs, EN uN DEls 
PuNts D’AccÉs A 
l’illA DE viANANts 
DEl Nucli ANtic,  
lA viA sANt igNAsi.

iNvErsió DEl   
PlA DE BArris: 
3.776.100€

Construint 
una manresa
amb més espais 
lliures, públics
 i socials
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la intervenció sobre 
places i carrers ha  
permès avançar en 
l’ampliació de l’illa de 
vianants i millorar 
l’accessibilitat general 
del sector. s’ha aprofi -
tat la renovació per  
implantar un estil uni-
tari, identifi cador del 
conjunt del Nucli Antic. 
Així, s’ha defi nit un  
estil propi i diferenciat 
per als paviments i  
el mobiliari, bo i procu-
rant mantenir la com-
plexitat de la trama  
urbana característica 
dels centres històrics. 
les actuacions més 
destacables són les 
places de valldaura, 
gispert, llisach, 
Montserrat i carme,  
a més de la Baixada  
del Pòpul i els carrers 
talamanca i campanes.

El PlA DE BArris  
hA PErMÈs:

>>AMPliAr i DoNAr 
coNtiNuïtAt Als  
EsPAis PEr A viA-
NANts DEl Nucli  
ANtic.

>>DotAr El Nucli  
ANtic D’uN EsPAi  
PúBlic AMB PErsoNA-
litAt DiFErENciADA DE 
lA rEstA DE lA ciutAt.

>>rEForçAr 
l’iMPActE D’AltrEs 
iNtErvENcioNs:  
lA urBANitzAció DEl 
cArrEr AlFoNs Xii,  
DE lA PlAçA MAJor  
i DE lA PlAçA DE lA 
rEForMA.

iNvErsió DEl   
PlA DE BArris: 
2.401.196€

Places i carrers
amb un estil 
propi: un nucli 
antic amb segell
d’identitat
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l’actuació sobre la 
façana sud de la ciutat, 
des del pont vell al 
pont de sant Francesc, 
ha millorat l’accessi-
bilitat d’aquest sector  
i la imatge general del 
conjunt sobre el riu 
cardener. 

la inversió s’ha desti-
nat, bàsicament, a  
renovar els espais  
entre la plaça Montse-
rrat i el carrer de sant 
Marc: s’ha adquirit sòl, 
s’ha construït la roton-
da de sant Marc, s’ha 
recuperat el camí dels 
corrals i s’han adequat 
les feixes del turó del 
Puigcardener per con-
vertir-les en una zona 
verda.

El PlA DE BArris  
hA PErMÈs:

>>DigNiFicAr lA iMAt-
gE DE lA ciutAt soBrE 
El riu cArDENEr.

 >>EstABlir, A trAvÉs 
DE lA PAssArEl·lA 
soBrE lA viA sANt  
igNAsi i El cAMí DEls 
corrAls, uN rEco-
rrEgut PEr A viA-
NANts DEs DE lEs  
EscoDiNEs FiNs A lA 
PlAçA DE lA rEForMA, 
tot crEANt uNA  
BAlcoNADA soBrE  
El cArDENEr.

>>MillorAr lA   
MoBilitAt roDADA  
A l’AccÉs suD DE  
lA ciutAt.

iNvErsió DEl   
PlA DE BArris: 
7.406.525€

la renovació
de la façana
sud: una nova 
mirada al riu i 
una benvinguda
més càlida



edifi cis com 
nous, façanes 
que recuperen 
l’essència 

El PlA DE BArris  
hA PErMÈs:

>>lA MillorA DE  
lEs FAçANEs, QuE   
hA tiNgut uN iMPActE 
Molt Positiu EN  
lA PErcEPció DE  
QuAlitAt DEls EsPAis  
urBANs DEl Nucli  
ANtic.

iNvErsió DEl   
PlA DE BArris: 
6978.986€

Barris 
curosament
re/construïts 
per viure’ls

l’adequació 
d’equipaments de 
proximitat ha permès 
disposar de llocs ade-
quats on dur a terme 
activitats preventives  
i d’acompanyament de 
la població per reduir 
les situacions de risc 
social al Nucli Antic. 
s’ha ofert orientació  
a persones i col·lectius 
amb difi cultats d’inte-
gració i s’ha fomentat 
l’autoestima del veïnat 
en aquells sectors on la 
vida quotidiana s’havia 
desenvolupat fi ns ara 
en espais físicament 
deteriorats.

Fòrum sA ha gestionat 
ajuts per a la rehabili-
tació d’elements  
comuns d’edifi cis del 
Nucli Antic i la millora 
de locals d’entitats.  
hi ha hagut un total de 
172 intervencions en 
edifi cis d’habitatges, 
la majoria de les quals 
sobre façanes i s’ha 
actuat en un total de  
7 locals d’entitats.

la construcció i reno-
vació d’equipaments 
per a usos socials ha 
esdevingut el comple-
ment imprescindible 
per tal que la renovació 
física del Nucli Antic es 
traduís, també, en una 
millora de les dinàmi-
ques socials que acull. 
s’han adaptat espais 
per ubicar el servei 
d’atenció a la família  
a l’escola renaixença  
i el servei d’informació 
i atenció a la dona al 
carrer de la canal. 
D’altra banda, s’han 
dut a terme reformes a 
la ludoteca ludugurus, 
al mercat del Puigmer-
cadal i al casal de les 
Escodines.

El PlA DE BArris  
hA PErMÈs:

>>rEMoDElAr El  
cAsAl DE lEs Esco-
DiNEs, uN EDiFici  
històric QuE APlEgA 
ActivitAts DE DiNA-
MitzAció DEl BArri.

>>rEuBicAr El   
sErvEi D’iNForMAció  
i AtENció A lA DoNA, 
MoNtsErrAt roig,  
EN uN Nou EsPAi EN 
Millors coNDicioNs.

>>ADEQuAr uN EsPAi 
PEr Al sErvEi D’AtEN-
ció A lEs FAMíliEs.

>>crEAr lEs coNDi-
cioNs PEr A lA crEA-
ció D’uN Nou cENtrE 
oBErt A lEs EscoDi-
NEs.

iNvErsió DEl   
PlA DE BArris: 
1.573.377€
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Un Nucli antic 
viu i actiu: 
l’esperit de barri 
en el seu estat 
més pur

Disposar de nous i  
millors espais per al 
programa d’atenció  
a les dones, per a les 
polítiques de família, 
per als joves, i millorar 
el casal de les Escodi-
nes ha estat essencial 
per diversifi car i adap-
tar les intervencions 
municipals a les ne-
cessitats dels diferents 
grups. també ha im-
pulsat el sorgiment  
de noves dinàmiques 
de treball comunitari. 
un enfocament pre-
ventiu i la proximitat 
dels serveis ha ajudat  
a posar les condicions 
perquè les mateixes 
persones benefi ciàries 
participin activament 
en l’elaboració de pro-
postes i l’organització 
de les activitats.

Els programes d’acció 
social s’han adreçat  
a promoure una millor 
convivència i integra-
ció dels diferents 
grups en la vida del  
barri. les activitats 
amb joves i adoles-
cents s’han dut a  
terme en medis oberts 
amb la intenció de fo-
mentar l’aprenentatge 
de normes i valors  
socials lligats a un ús 
respectuós de l’espai 
públic. també s’han 
posat en marxa un ser-
vei d’atenció a la famí-
lia i els espais de dina-
mització veïnal a les 
Escodines.

El PlA DE BArris  
hA PErMÈs:

>>iMPulsAr lEs  
ActivitAts DE ProMo-
ció sociAl gràciEs 
tAMBÉ A lA iMPlicAció 
DEl tEiXit sociocul-
turAl DEl Nucli ANtic.

>>iMPulsAr El trE-
BAll EN XArXA AMB 
lEs EscolEs DEl Nucli 
ANtic, FEt QuE hA PEr-
MÈs rEForçAr l’AtEN-
ció A lA DivErsitAt  
ENtrE lEs FAMíliEs.

>>lA rEhABilitAció 
DEl cAsAl DE lEs  
EscoDiNEs, QuE hA 
PErMÈs AProFuNDir 
EN lA corrEsPoNsABi-
litAt ENtrE l’ADMiNis- 
trAció i lA sociEtAt.

>>El DissENy D’Activi-
tAts lúDiQuEs i For-
MAtivEs D’AcorD AMB 
Els iNtErEssos DEls 
sEus DEstiNAtAris: 
Els vEïNs i lEs vEïNEs 
DE lA zoNA. 

iNvErsió DEl   
PlA DE BArris: 
769.310€
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sEctors DE rENovAció 
urBANA PrEPArAció 
DE sòl i urBANitzAció 
DE l’EsPAi PúBlic

1.1 sector Barreres   
(uA2 i uA4)
1.2 sector carrer 
Montserrat-via sant ignasi, 
Escodines   
(uA1, uA2, uA3 i uA5)
1.3 sector carrer Arbonés 
(uA1)
1.4 sector carrer del Balç

urBANitzAció i MillorA 
DE l’EsPAi PúBlic. suPort 
DE l’ActivitAt EcoNòMicA 
i coNNEXió PEAtoNAl 
EQuiPAMENts

2.1 Plaça valldaura i tram 
carrer camp d’urgell
2.2 Plaça llisach
2.3 carrer talamanca
2.4 Plaça gispert
2.5 carrer Barreres (entre 
carrer de la Mel i plaça 
gispert)
2.7 carrer campanes
2.8 Plaça Montserrat i carrer 
dels llops
2.11 tram carrer viladordis
2.12 Plaça del carme/ 
Passatge dels amics
2.13 Baixada del Pòpul
2.14 Parc de Puigcardener 
i accessos a la seu

oPErAcioNs BàsiQuEs  
DE MoBilitAt
3.1 Passera de connexió 
barri Escodines-Nucli Antic
3.2 rotonda de sant Marc
3.3 vial connexió plaça de  
la reforma-Passeig del riu  
i accés nous jutjats

EQuiPAMENts PúBlics

4.1 remodelació mercat 
municipal
4.4 remodelació casal de  
les Escodines
4.5 Punt d’informació  
i Atenció a la Dona
4.6 servei d’Atenció a la 
Família
4.7 centre obert a les 
Escodines
4.8 locals per a programes, 
espai jove carrer de la Mel
4.9 rehabilitació casal noble 
carrer del Balç

EsPAis PúBlics 
urBANitzAts

2.6 Muralla de sant Francesc
2.9 carrer Arbonés
2.10 Plaça de Puigmercadal

Actuacions 
d’acompanyament amb 
altres línies de finançament 
període 2000-2010. 
àmbit del Nucli Antic
habitatges de promoció 
pública construïts

Plànol de les 
intervencions  
del Pla de Barris 
a Manresa 
2004-2011



www.ajmanresa.org


