
NOU EDIFICI FUB 4, a Manresa. 

Es tracta del projecte per a la futura construcció d’un nou edifici per a la Fundació 
Universitària del Bages, arrel de l’ampliació del seu programa docent i per tant de la 
necessitat d’obtenir nous espais on impartir els estudis dels programes específics 
requerits. 

La proposta contempla la construcció d’un edifici, amb un sistema industrialitzat de 
prefabricació d’arquitectura modular, dintre del conjunt del Campus Universitari de la 
ciutat, situat donant front a l’avinguda Universitària i que omplirà l’espai previst en el 
seu moment per a l’ampliació dels estudis d’aquesta institució, completant aquest 
front de manera complerta i endreçada. 

La nova construcció doncs, s’insereix entre l’edifici de la Clínica Universitària CU+ i la 
residència d’estudiants de Compact Virosen, ambdós ja existents. Aquest volum, de 
planta baixa i 2 plantes pis, se situa alineat en el front cap a l’avinguda Universitària 
amb els 2 edificis de la Fundació Universitària del Bages (CU+ i FUB1), així com en les 2 
plantes pis en el seu front al carrer Ramon Iglesias, mentre que la seva planta baixa en 
sobresortirà per tal de limitar i escurçar aquest pas adequant-se al programa i ús del 
nou edifici. 

S’urbanitza també el seu espai exterior delimitat per les edificacions que conformen 
aquest conjunt, amb l’objectiu d’habilitar-lo com a espai de relació i capaç de rebre 
qualsevol tipus d’activitat vinculada al Campus, amb un paviment que restituirà el 
malmès i amb zones enjardinades. El porxo que separa els 2 usos de la planta baixa 
permet comunicar les 2 franges descobertes, al mateix temps que en recull l’accés 
d’un d’ells. 
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