
Un  estudi més ampli
L’estudi  que  van  fer  Cortina

j  Prunés  abraçava  una  zona
d’actuaciô  moit  més  àmplia
que  no  pas  la  que  finaiment
serà  objecte  de  rehabilitaciô:
l’illafôrmada  pels  carrers  Bal
seils,  Sant  Francesc,  Campanes
i  Arbonés.

En  resum,  en  aqueila  ilia,  ta!
i  com  va  explicar  el director  ge
neral  d’Urbanisme  Joan  Anto
ni  Solans,  s’enderrocaran  les
construccions  que  estan  en  mal
estat,  es conservaran  tres  edifi
cis  que  tenen  una  estructura
aprofitable  j  en  els  solars  res
tants  es  definiran  un  pareil  de
piàces.  Les  edificacions  que  es

En  posar-se  a  trebailar  Cor
tina  j  Prunés  van  veure  de  se-
guida  que  la  fàbrica  BaIcelIs
podriâ  esdevenir  punt  de  refe
rència  de  la  rehabilitàciô  d’a

carrer  Sobrerroca  que  seria  fi-
nançat  per  la  direccié  general
d  ‘Arquitectura  i  Habitatge  de
la  Generalitat.  En  aquest  edifi
ci  es  podria  mirar  d’allotjar  les
families  que  quedessin  al  carrer
com  a  conseqilència  dels ender
rocs  que  s’han  de  fer per  ta!  de
substituir  les  cases  degradades
de  l’illa  Carme,  Serarols  i  So
brerroca  per  una  plaça  pûblica.
Es  tràcta  d’una  segona  actua
ciô  rehabilitadora  a la  zonaco
neguda  amb  el  nom  de! Joc  de  -

la  Pilota.

E!  cost  tôtal  de  1’aportaciô
que  farà  per  a  rehabilitâcié  la
Generalitat  a  Manresa  no  se sa
brà  fins que no  estigui  redactat
i  aprovat  definitivament  el  pla
especial  de! sector  Balcells.
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Rehabilitaciô  al  barri  veil
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Dues  imatges  clares.  Com  està  acta aiment  cl  sector  proper  a  la  fàbrica  Balcelis  j com  pot  quedar  després  de  la  rehabilitacié  que  es  preveu

Aixi és, i aixi pot quedar, el sector
Balceils després de la rehabilitaciô

Encara  falten  moits  mesos   conserven,  inclosa  la  mateixa  queli  entorn.  La  seva torre. des-   neral a  la  roda  de premsa  de di-
per  ta!  que  es  comenci  a  veure   fàbrica  Balceils,  es  preveu  que  taca  per  sobre  de1 perfil  de  la   vendres,  un  cop  e! pla  especial
moviment  d’obres  al  sector  de   siguin reformades  per  tal  que  ciutat,  gairebé  al  mateix  niveli   estigui aprovat  es començaria  a
la  fabrica  Balceils, que  ha  estat   adquireixin una  estetica harmo-  que  la  de  la  Seu,  i  aixo  h  con-   actuar a la  fabrica  Balcelis pro-
l’escollit  per  l’Ajuntament  i  la   mca amb  1’entorn             fereix una  importancia  estetica   plament  dita  per  habihtar-hi
Generahtat  per  començar  a  re-                            Una altra  de  les  premisses  que   oficmes per a despatxos  de pro-
habihtar  el barri  veil de Manre-  Aparcament               els dos  arquitectes  van  tenir   fessionals hberals
sa.  Tanmateix,  ja  es tenen  uns    .             .  moit  en  compte  va  ser  la  de     Parallelament,  s’acabaran
dibuixos  de com  podria  qiiedar   ,  .aprcaint  soterram  iue  procurar  afectar  e! mmnim nom-   de fer  Ïes expropiacions  que  en-
aqueli  sector  després  d’haver-hi     fera  podria  ocupar  totl  es-  bre de propietaris  possible,per-   cara  no  estiguin  fetes  i  es  co
fet  una  actuaciô  rehabilitadora.   pai lhure  d  edificacio  de  1 illa.   què  côm  menys  haguessin  de   mençarà  a  fer  obra  vista.  Tot  i
I  és  que  actualment  aquell  in-    idea  primera  . preveu   que   .  marxar  de  casa  niillor.         aix,  el  piocés  serà  môlt  llarg.
dret  està  moltdegradat.      1 entrada  es  facs  per  la  plaça              Com a mfnim es trigarà  uns tres

La  direcciô  general  d’Urba-   Montserrat.  F1  regim  de  fun-  Tres  anys            anys a  acabar-ho.  •

.  1   11  •  d  I’-   cionarnent  sera,  segurament,  en            
tica  Territorial  j  Obres  Pibli-   regim  de  concessio.  L empresa .  Qm  eiem,  a  i  ea  e  s  os  Joc de la Pilota  

-J  1   (-‘  I•  l  i’      que s’encarregui  de  la construc-  arquitectes  erapiolt  mes amplia         ..ques  ue  La jeneratitatue  .ta-    tindria  l’explotaciô  ecoùô-     que  no  pas  la  que,  finalment,    També  cal  tenir  en  compte
unya  pensainançar.  ei  projec-   mica  per  a  ùn  bon  grapat   serà objecte  del  Pla  Especial   qùe en  els plans  de  la  Generali
t?  que  esta  uasat  enes  estuuis   danys  i,  a  canvi,  potser  hauria   queaviat  serà  redactat-per  iA  tat  i  l’Ajuntament  es  contem
tecnics  que,  per  encarrec  ue  a   d’urbanitzar  la  plaça  que  li   juntament  de  Manresa         pla, en  un  futur  proxim,  la
GenerabtatidelAjuntament,   queda immediatament  a  sobre     Segons va  dir  e! director  ge-   construccio  d’un  habitatge  al

manresans  Antoni  Cortina.  j  Aquesta  es  una  practica  que  _______________________
Miquel  Àngel  Prunés.  Aquests  s ha  fet  habtual  en  casps  sem
dos  professionals  .tenen  una  re-   blants a  d  altres  poblacions.           ——  —  —  —
coneguda  experiència  per diver-     L idea  desenvolupada  pels
ses  actuacions  urbanistiques  a   arquitectes  manresans  ique  la
Artés,  Cardona,  j Berga.       direccio general  ha  pres  per

bona  —tot  i  que  cal  transfor
mar-la  en  un  projecte  defini
tiu—  considera,  també,  la  rea
litzaciô  d’una  reforma  en  fâça
nes  de! costat  est  de! carrer  1g-
nasi  Balceils.  En  aquest  indret
es  miraria  d’homogeneïtzar  to
tes  les  façanes  amb  una  estruc
ttira  pôrticada  d’una  certa  alça
da,  aixi. es  miiloraria  la  seva
imatge  de  cara  a una  plaça  que  
adquirira  una  nova  vida

La  fàbrica  Balceils,              ______

puùt  de referùcia
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I  IMPREMTA GALERIES

 Guimerà, 68.  Tel. 873 2178  I
‘.  (Galeries Mar!esa Centre) 
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Cra.  Arboç,  km  2,5  -  Tel.  89334  02

VILANOVA  I  LA  GELTRU


