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La  nova  c.ara  de  les  Bases  de  Manresa
La  transformaci6 d’aquest cèntric espaipreveu una zona verda on hi havia lafoneria SAF

La  urbanitzaciô del sector
Bases de Manresa conti
nua  avançant a bon ritme,
fins al punt que l’Ajunta
ment  preveu tenir-la enlies
tida  el novembre. En
aquest momentja es té una
percepciô clara de com
quedarà l’espai, on destaca
la  creaciô d’una zona ver
da  de 10.000 m2 ai lioc on
hi  havia la foneria SAF
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Un  dels  eixos  principals  de!
flou  sector  de  !es Bases  de  Man
resa,  que  en  aquests  moments
s’està  urbanitzant,  serà la futura
avinguda  de l’Abat Oliba. Un  eix
entre  els barris del Poble Nou j la
Carretera  de Santpedor,  que per
metrà  enilaçar e! centre de la ciu
tat  amb la zona universitària.  A
mesura  que  avancen les obres,  es
va  coneixent  !‘aspecte  que  tin
dran  algunes zones,  j, en  aquest
sentit,  una  de les més significati
ves  és la que  fins fa ben poc aco
Ilia !‘antiga foneria  SAF.

El  projecte  d’urbanitzaciô pre
veu  una zona verda  d’uns 10.000
metres  quadrats  en  e! triangle on
hi  havià aquesta foneria, entre  els
carrers  de  l’Abat  Oliba,  de  la
Font  de!  Gat  j  de  Dant.  En
aquest  espai  liidic hi haurà  una
part  enjardinada  amb  arbres  j
una  altra  destinada  a mobiliari
infantil  j  bancs.  La  presência
d’arbres  serà notable  en  tota  l’a
vinguda,  ja  que l’objectiu munici
pal  és  que  sigui  de!  tipus  bule
yard,  es a dir,  amb  voreres  més
amples  que  la caiçada  i amb  un
carril  per a bicicletes, que serà un
tram  de! recorregut  previst entre
e!  passeig de  Pere III, els centres
educatius  de  l’avinguda  de  les
Bases  de  Manresa,  can Font,  e!
camf  de  l’Aigua i el parc  de l’A
gulla.

En  aquest  moment  ja  s’està
treballant  en  la urbanitzaciô  de
l’avinguda  de  l’Abat  Oliba.  A la
consolidaciô  de!  terreny  on  es
farà  una  rotonda  que  cana!itzarà
el  trànsit d’aquest carrer  j del que
provingui  de la Font  de! Gat, s’hi
ha  d’afegir  !‘enderroc  recent  de
les  tres  cases  situades  entre  els
nûmeros  5 i 9 de  l’Abat  Oliba.
Aquests  trebalis  s’estan  duent  a
terme  simultàniament a l’ordena
ci6  dels carrers  de! sector  de  les
Bases  i a la construcciô de les pri
meres  edificacions.

El  regidor  d’Urbanisme  de
l’Ajuntament  de Manresa  Joa
quim  Garcia,  ha  manifestat  que
la  urbanitzaciô  de tots  e!s carrers
s’acabarà  passat  l’estiu  j que  pel
mes  de  novembre  ja  s’hi podrà
circular  amb  cotxe.  Quant  a  la
zona  verda,  el politic  ha  explicat
que  fins  a!s mesos  de  febrer  o
març  no  s’hi  podrà  plantar  els
arbres  j que  s’haurà  d’esperar
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fins  al mes d’abri! per veure-hi  la
gespa.  L’ordenaciô  de!  sector,
perè,  quedarà  incompleta  men
tre  s’espera  urbanitzar  e! tram
que  va de! pont  de! carrer  Major
fins  a  l’avinguda  de  les  Bases
(tram  per  on passava  la via dels
Ferrocarrils  de  la Generalitat).
Gaicia  ha  assegurat  que  de
moment  es taparà  la rasa  perquè
el  contrast amb la resta de! sector
no  sigui tan  gran.

Garcia  també ha vo!gut desta
car  la mitja dotzena  de  l!icències
d’obres  que  hi  ha  donades  en
aquests  moments  en  aquest
espai,  entre edificis plurifami!iars
j  cases unifamiliars,  la qua! cosa
significa  e! 50 % dels habitatges
que  el pla  preveu  per  a aquesta
zona.

L’Ajuntament de
Manresa assegura que
e!  mes de novembre ja
es  podrà circular pels

nous  carrers
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La maqueta del sector de les Bases s’ha pogut veure a ExpoBages 99. La transformaciô del sector ha aixecat expectaciô


