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LA CIUTAT FUTURA I LA D’AVUI El ple municipal del mes de novembre va aprovar definitivament el conveni per transformar
urbanísticament el sector de l’antiga fàbrica l’Alcoholera i es va comprometre a tenir en compte l’opinió dels infants a l’hora de dissenyar la
ciutat futura, però també va tractar temes d’actualitat colpidors com la pobresa energètica i el malestar de les famílies de l’escola Valldaura



g PLE MUNICIPAL EL MÉS DESTACAT 

El ple municipal de l’Ajuntament
de Manresa va fer dijous al vespre
l’aprovació definitiva del conveni
urbanístic amb el Banc de San-
tander per al desenvolupament del
sector de l’Alcoholera, on es cons-
truiran 100 pisos, la primera gran
promoció d’habitatges a la ciutat
després de l’esclat de la bombolla
immobiliària. L’operació farà per-
dre la meitat de places de l’apar-
cament de l’estació d’autobusos.

El regidor de Planejament i Pro-
jectes Urbans, Marc Aloy, va ex-
plicar que la Generalitat havia
presentat una al·legació per posar
en evidència que el desenvolupa-
ment d’aquest àmbit provocarà
una reducció del 50% de l’espai
destinat a l’aparcament de l’esta-
ció d’autobusos.

Aloy va recordar que aquest
àmbit estava delimitat des de l’a-
ny 1981 amb aquesta afectació, així
que, efectivament, quan l’obra tiri
endavant hi haurà un decrement
de places d’aparcament.

L’edificabilitat queda fixada en

100 habitatges i Aloy va subratllar
el fet que aquesta operació apor-
tarà a la ciutat «més de 3.500 me-
tres quadrats de sòl públic, 2.700
dels quals seran de zona verda» en
un  sector molt dens de la ciutat.

CUP en contra i PSC s’absté
El regidor socialista Joaquim Gar-
cia, va argumentar l’abstenció del
seu grup municipal per «la volun-
tat d’ajustar els paràmetres i que l’e-
dificació no sigui tant potent» en
un espai important. A més, en el
conveni s’incorpora l’obligació de
reservar un 30% dels habitatges per
a protecció oficial.

La regidora Gemma Tomàs, de
la CUP, va explicar el vot contrari
pel fet que es preveia una nova pro-
moció d’habitatge «a la ciutat dels
pisos buits» quan seria necessari
que vinguessin a viure a Manresa
19.000 persones per ocupar les
cases que ja estan buides en
aquests moments.

C’s va votar afirmativament al
costat de l’equipo de govern de
CDC i ERC. 
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El pàrquing de l’estació de busos perdrà
la meitat de places per fer-hi 100 pisos

L’Ajuntament de Manresa aprova definitivament el conveni urbanístic de l’Alcoholera amb el Banc de Santander 

g LA UBICACÓ DELS QUATRE BLOCS DE PISOS
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Bloc de 4 pisos
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3 Bloc de 6 pisos 
amb baixos i àtic

4 Bloc de 7 pisos
amb baixos i àtic

Infants adreçant-se al ple municipal fent ús del reglament de particpació ciutadana
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Unanimitat política per mostrar
suport als consellers infantils

Per unanimitat el ple de l’Ajun-
tament va aprovar donar suport a
la creació d’un grup de consellers
i conselleres infantils dintre del
Consell Municipal d’Infants.

Amb motiu de la commemora-
ció del Dia Internacional dels Drets
dels Infants, un grup de nenes i
nens van fer ús del reglament de
participació ciutadana per prendre

la paraula i reclamar als governants
que comptin amb ells a l’hora de
prendre decisions sobre la ciutat.

Després d’escoltar-los, el ple va
aprovar una moció que deixa cons-
tància que «l’Ajuntament consi-
dera els infants de la ciutat com a
ciutadans de ple dret i membres
actius de Manresa» i vetllarà per l’a-
compliment de la Convenció dels
Drets dels Infants.
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Aconsegueix un 5% de descompte
fent la reserva online a

www.viatgesmarti.com
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