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L
a inèrcia política i la inca-
pacitat per sortir dels pa-
ranys ideològics fran-
quistes van ser visibles 

altre cop amb l’anacrònica cele-
bració de la festa de la Hispani-
dad, el 12 d’octubre passat. Ni 
Colom i els seus mariners van 
descobrir Amèrica l’any 1492, 
perquè ja estava descoberta i po-
blada des de feia molts segles, ni 
van ser els primers europeus que 
hi van arribar, perquè 500 anys 
abans els vikings ja s’hi havia es-
tablert, com demostren les restes 
arqueològiques. Però és que, a 
més, l’ocupació espanyola poste-
rior no va portar a Amèrica la ci-
vilització i el progrés –tal com 
s’ha dit tantes vegades– sinó que 
va ser una conquesta violenta, 

amb l’immediat arraconament 
de la població indígena, l’espoli-
ació de la seva riquesa i propie-
tats, i la destrucció de la seva cul-
tura. Poca cosa a celebrar tenen, 
doncs, els països de l’antiga 
Amèrica hispànica en aquesta 
hipotètica celebració de la His-
panidad. Precisament van ser els 
mateixos successors dels espa-
nyols que s’hi havien establert 
qui, coneixent els mètodes i pro-
cediments de la metròpoli, van 
promoure a partir del 1830 els 
moviments d’independència 
dels actuals estats americans. I 
Espanya va anar veient com se 
l’expulsava de tot aquell immens 
territori, fins que al final de segle 
va perdre les dues darreres colò-
nies d’un imperi on «no es ponia 

el sol»: Cuba i les Filipines.  
La discussió sobre el tracte 

que rep Catalunya en els pressu-
postos de l’Estat és tot un clàssic. 
D’una banda, no es compleix 
allò que determina l’Estatut: que 
la inversió de l’Estat ha de ser 
igual en percentatge al % que re-
presenta el PIB català respecte 
de l’espanyol. Però a més hi ha 
una trampa que tots els econo-
mistes destaquen: l’Estat aprova 
cada any un volum concret d’in-
versions a cada territori però el 
que és essencial és la inversió 
que realment hi porta a terme. 
Aquests dies els mitjans que 
n’han parlat coincideixen que 
l’Estat no compleix mai allò que 
teòricament ha previst i que la 
seva inversió real a Catalunya 

queda sempre molt per sota de la 
pressupostada. Segons dades 
oficials, entre el 2015 i el 2018 
l’execució real del que s’havia 
pressupostat va ser només del 
65,9% a Catalunya però va arri-
bar al 113,9% a Madrid. Per tant, 
la desconfiança general entre 
allò que l’Estat promet de fer i 
allò que fa realment és gegant. I 
no només a Catalunya, sinó tam-
bé al País Valencià i a les Illes.  

I ja que hem entrat en terreny 
econòmic, val la pena esmentar 
un altre tema rellevant: el dèficit 
fiscal, que es defineix com la di-
ferència entre els ingressos que 
recapta l’Estat en un territori 
concret i allò que hi retorna en 
forma d’inversions i serveis de 
tot tipus. Catalunya sempre ha 

aportat molt més del que rep i la 
darrera quantificació d’aquest 
dèficit ha estat situada fa poc per 
l’actual conseller d’Economia, 
Jaume Giró, entre 18.000 i 20.000 
milions d’euros anuals. Imagi-
nem-nos què podria fer Catalu-
nya sense aquesta sagnia i com 
podrien millorar els serveis bà-
sics als ciutadans en sanitat, edu-
cació, transport públic, etc. Evi-
dentment cal recordar més so-
vint aquesta qüestió. I a darrera 
hora s’ha sabut que el Tribunal 
de Cuentas no acceptava els 
avals de la Generalitat als diri-
gents de l’acció exterior del Go-
vern català del 2017 i que, per 
tant, començava l’embargament 
del seu patrimoni personal. Una 
nova acció repressiva, del tot in-
acceptable, que bloquejarà en-
cara més el diàleg entre Catalu-
nya i l’Estat. 

Josep Camprubí 
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Recuperació de 
l’edifici Montserrat 
de Castellnou 
FRANCESC MARTÍNEZ. CASTELLNOU DE BAGES 

 
n Vull fer unes puntualitzacions a 
l’article que es va publicar a Regió7 
el dimecres 8 de setembre, i que feia 
referència «al desacord entre partits 
a Castellnou deixa a l’aire el futur de 
l’edifici Montserrat». 

Crec just que es demani a la Ge-
neralitat o a la Diputació de Barce-

lona un arquitecte que faci la valo-
ració d’aquest edifici que conside-
ro que seria el més just i indepen-
dent. 

Com a exalcalde i tècnic respon-
sable d’aquesta sala fins que es va 
tancar, a causa de la meva renúncia 
a l’alcaldia, vaig complir escrupolo-
sament el Codi Tècnic i totes les me-
sures de seguretat amb informes de 
certificat de solidesa i projecte d’ac-
tivitat. També es disposa d’un do-
cument d’emergències de protec-
ció civil per un aforament de 250 
persones i que no requereix pla 
d’autoprotecció. 

Diu l’informe que la prova de 
càrrega amb dues piscines d’aigua 
a petició de l’aparellador municipal 
al paviment de la sala gran i la zona 
de l’edificació original «es conside-
ra aquesta estructura acceptable». 
Sobre la «zona d’edificació origi-
nal», l’arquitecte considera aquesta 
estructura «acceptable». Diu també 
que la instal·lació de sanejament «es 
considera correcta». Continua l’ex-
tens informe sobre la protecció con-
tra la humitat i diu que l’edifici no 
presenta problemes d’humitats i 
«no és prevista l’aplicació de cap 
tractament». 

Afegeixo que en el pressupost 
municipal aprovat el 2012 hi havia 
una partida de «Climatització sala 
gran, legalització instal·lació elèc-
trica i instal·lació elèctrica planta 
pis». El pla xarxa de governs locals 
2012-2015, subvencionat per la Di-
putació de Barcelona, era «rehabi-
litació de les cobertes i nova ins-
tal·lació elèctrica amb un import de 
130.000 euros». 

Amb data de febrer del 2019, l’al-
calde ho valora segons informe del 
tècnic municipal amb 801.500 eu-
ros, i ara un altre informe ho valora 
amb 1,5 milions, demano quin dels 

dos és fiable. 
Els aluminis i vidres de tot l’edi-

fici els va encarregar el tècnic mu-
nicipal a una empresa de total sol-
vència i disposa de fusteria d’alumi-
ni i vidres amb cambra. 

En resum, crec just que l’equip 
de govern hauria d’haver tingut en 
compte la meva experiència i no 
desfer tot el que vaig fer en la meva 
etapa com a alcalde. 

Tot l’exposat està a disposició 
dels veïns que vulguin revisar 
aquesta documentació d’un edifici 
que s’ha demostrat que l’Ajunta-
ment actual no vol recuperar.

L
’illa de vianants del carrer Guime-
rà i els canvis en la mobilitat que 
això comporta no es  poden ana-
litzar com un fet aïllat sinó en un 

entorn urbà més ampli. 
El canvi dels eixos comercials a illes de 

vianants va començar a Manresa pel Nu-
cli Antic, amb l’eix comercial del carrer 
del Born, Plana de l’Om, carrer Nou, i les 
seves continuïtats al carrer Sant Miquel, 
Sobrerroca i, posteriorment, Alfons XII, 
actual avinguda de la República. 

L’àrea comercial del Nucli Antic cal 
consolidar-la i reforçar-la com a part de 

l’estratègia de recuperació del nostre 
Centre Històric. En aquest moment, So-
brerroca i Sant Miquel estan patint el tan-
cament de molts establiments i ens cal re-
vertir la situació. 

Cal eliminar al màxim qualsevol barre-
ra física entre l’eix comercial del Guimerà 
i l’àrea comercial del Nucli Antic, i això 
comporta la gradual transformació en 
illes de vianants i reformulació funcional 
de la plaça de Sant Domènec com a espai 
central de referència de la ciutat i cruïlla 
de distribució tant d’aquests eixos comer-
cials com del tram inicial del passeig de 
Pere III, el nostre major exponent de pla-
taforma de vianants, de caire més lúdic i 
vivencial. 

L’operació del carrer Guimerà, absolu-
tament necessària, és tan sols un pas pre-
vi a la reconversió de Sant Domènec per 
als vianants, eliminant d’una vegada la lí-
nia fronterera que per als manresans re-

presenta l’antic traçat de les muralles, la 
ciutat nova i la ciutat vella.  

Cal una plaça de Sant Domènec per a 
vianants des de la Muralla del Carme a la 
de Sant Francesc, amb paviment de cal-
çada única i molta restricció viària. En 
aquest sentit cal reduir gradualment el 
pas de vehicles per Sant Domènec, elimi-
nant progressivament el trànsit per l’eix 
històric carretera de Cardona/carretera 
de Vic, propiciant els girs de retorn i les 
parades del transport públic a les mura-
lles de Sant Francesc i del Carme. 

Per l’exposat fins ara no seria coherent 
mantenir el pas del bus pel carrer Guime-
rà i el seu trànsit obligat per Sant Domè-
nec, per ser un fet incompatible amb la 
reducció gradual del trànsit a la plaça. 

Mirant enrere, ningú es pot imaginar 
que mantinguéssim el pas d’autobusos 
pel carrer del Born venint de l’estació del 
Nord, per molt que aquest fos el camí di-

recte al centre de la ciutat. Tampoc, i sal-
vant les distàncies, imaginar-se l’avingu-
da Carlemany d’Andorra, o la Roca Villa-
ge passant-hi autobusos pel mig. Si volem 
un espai tranquil de vianants per enfortir 
el comerç, no sembla adient assumir el 
risc per la seguretat que comporta el pas 
d’un autobús cada 10 minuts. Amb para-
des a plaça Espanya, Muralla del Carme i 
Ctra. de Cardona/Muralla de Sant Fran-
cesc, queda garantit tant l’accés al Gui-
merà com als eixos comercials del Nucli 
Antic. No ve de 100 metres. 

L’urbanisme és una disciplina comple-
xa que ha de resoldre, entre altres molts 
factors, el transport públic i la mobilitat, 
però no podem capgirar els valors abso-
luts i condicionar el fet que el transport 
públic sigui el factor determinant d’una 
opció urbanística, d’un model de ciutat. 
Si optem per una illa de vianants, fem-ho 
de veritat.

LA TRANSFORMACIÓ EN ILLA DE VIANANTS DEL GUIMERÀ
TRIBUNA

Enric Masana Botella 
SECRETARI DE LA DEMARCACIÓ DE LES 
COMARQUES CENTRALS DEL 
COL·LEGI D’ARQUITECTES  
DE CATALUNYA


