
Rehabilitaciô  al  barri  veil

Les  associacions  de veïns que
formen  part  de la comissié  pro
rehabilitaciô  de!  casc  antic  de
Manresa  han  coincidit  a  asse
nyalar  a  Regiô7  que  el  pla  de
rehabilitaciô  presentat  diven-
dres  passat  pel  director  general
d’Urbanisme  de  la  Generalitat
no  és  un  projecte  prou  ambi
ciôs  per a les necessitats  reals de
la  capital  de! Bages.

En  alguns  dels  casos  lamen
taven  que  no se’ls hagués  infor
mat  del  projecte  j que  se n’ha
guessin  assabentat  pel  diari.

L’esrnentada  comissié  es  va
crear  l’any  passat  per  vetilar  i
impulsar  la  rehabilitaciô  de  les
zones  jnés  degradades  de  Man
resa.  Es integrada  per les  asso
ciacions  de  veïns  de  les Escodi
nes,  Vic-Remei,  Barri  Antic,
aixi  com  per  l’Agrupaciô  de.
Botiguers  i  Comerciants  de  les
Escodines,  que  és  un  dels  sec-
tors  més degradats  de la  ciutat.

El  president  de  1’entitat  vçï
nal  de  les  Escodines,  Agusti
Perramon,  opinava  que és inte
ressant  «que  es comenci per  un
Iloc  o altre,  perè  no em sembla
un  pla  prou  ambiciôs  per  a
Manresa».  Al  mateix  temps  la
mentava  que  en  e! projecte  pre
sentat  divendres  no  es  contem
pli  cap  tipus  d’actuaciô  al barri
de  les Escodines,  «j  més tenint
en  compte  que  sobre  les Esco
dines  pesa  un  Pla  Especial  de
Reforma  Interior  (PERI)  que
s’ha  de redactar, perè  que men
trestant  impossibilita  que es fa
cm  actuacions  de  rehabilitacio;
quan  es  despertin  pôtser  serà
massa  tard».

Manca  un  plamés  global

Ai  seu  tom,  un  portaveu  de
1’Agrupaciô  de  Botiguers  j Co
merciants  del  mateix  barri,  Jo
sep  Linis  Martinez,  manifesta-
va  que  tot  el que  sigui rehabi!i
taciô  «ho  veig bé, perà  si no hi
ha  un pla  més  general per  a la
ciutat  vella poden  quedar-se en
callats».  Martinez  reivindicava
també  més  diàleg  entre  l’admi
nistraciô  i  els  sectors  afectats
«per  sabe  i acordar  quina és la
ciut4t  que  volem»,  debat  que

no  ha  existit  fins  ara  en la  seva
opiniô.  Igual  que  ho ha  fet  l’as
sociaciô  de  veïns  del  seu  barri,
lamentava  que  no  s’hagi  plan
tejat  fer  res  al  nostre  sector;
«em  sembla  moit  bé  que  s’ac
tuï  per  zones,  perô  ja  s’hauria
de  tenir una perspectiva  de  tots
els  sectors  implicats».

Anit,  reunié  al
Vic-Remei

Per  la  seva  banda,  e!  nou
president  de  I’Associacid  de
Veïns  del  barri  Vic-Remei,
Joan  Monos,  avançava  que  la
valoraciô  de!  projecte  de  reha
bilitaciô  anunciat  és un  dels  te
rnes  que  s’havia  de  tractar  en
una  reunié  de  l’entitat  que,  en
principi,  s’havia  de  celebrar
ahir  al  vespre.

Per  aixô  esperar tant?

Igual  que  l’Associacié  de
Véïns  del  Vic-Remei,  la  del
Barri  Antic  també  es  reunia
ahir  per  debatre  aixà  j  altres
problemes  del  seu  sector.  Se
gons  e! seu  vice-president  pri
mer,  Jesi!s  Latre,  que es faci re
habilitaciô  és bo,  «tot  j que han
començat  per  alla on els és  més
fàdil  i no per  allà on és més ne
cessari».  La  gent  de! barri  an-
tic  ha  trobat  a  faltar  una  p!ani
ficaciô  més  global,  «quan  ens
donaven  liargues I ens dem ana-
yen  paciència  ens  pensàvem
que  era per  oferir,  ara,  un pro
jecte  moit  més  ampli  j  no  tan
concretat  en  un pareIl  de  iocs,
només».  L’Associaciô  de  Veïns
de!  Barri  Antic  considera  mo!t
positiva  la  installaciô  d’un
pàrking  perquè  el  problema
d’aparcament  que  patim  és
moit  greu,  «tot  i que caldria te
nfr  en.  compte  com  s ‘entra  I
éom  se sÉirt del pàrking  I quins
problemes  circulatoris  hi  pot
haver»

Possiblement,  la  cornissiô
pro-rehabilitaciô  es  reunirà
després  de  les  festes  de  sçtma
na  santa  per  valorar  el projecte
de  la  direcciô  general  d’Urba
nisme  i  pronunciar-se  d’una
manera  conjunta.
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Les entîtats veiàals,
en desacord amb la
forma i quasi d’acord

amb el contingut

CORTJNA/PRUNÉS

EN  UN FUTUR  MÉS LLUNYÀ, j  seguint  amb  la  filosofia  que  promoui’actuacié  reha
bilitadora  al  sector  de  la  fàbrica  Balceils,  es  podria  completar  la  primera  rehabilitacié  que  es  farà
---exposada  a  la pàgina  3— amb  una  actuaciô  sobre  els  habitatges,  les façanes  posteniors  deis quais
donen  ai  nu  Càrdener.  Algunes,  les que  estan  en  un  estat  de  conservaciô  més  dolent,  haurien  d’a
nar  a  terra,  i d’altres  només  s’haurien  de  reparar  a  fons  amb  i’ajuda  de  subvencions.  En  tot  cas
aquesta  actuacio,  p!anificada  ais  estudis  previs  que  van  elaborar  els  arqultectes  Cortina  i  Prunes,
donaria  una  imatge  moit  diferent  de  la  ciutat  ais  qui  arriben  en  tren  o  en  carretera  En  un  primer
moment  no  és previst  que  es faci.  E!  primer  pla  especial  qùe  es  redactarà  actuarà  a  1’illa delscarrers
Balcel!s,  Campanes  j Sant  Francesc.  Parailelarnent,  s’actuarà  al  sector  del  carrer  de! Joc  de  la  Pi-

•  iota.  No  serà  fins  més  tard  que,  potser,  es  faràl’actuaciô  rehabilitadora  que  es  pôt  dedùir  mirant
el  dibuix  d’aquestâ  plana,  on  la  fàbrica  Balceils,  que  l!avors  ja  serà  rehabilitada,  queda  mo!t  més
destacada  enmig  dels  altres  habitatges  que  no  pas  fins  ara
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