
Les vies del tren de la Renfe de
Manresa són el principal obstacle
perquè la ciutat faci el salt a l’altra
banda del riu i recuperi el Carde-
ner com un actiu. Amb aquesta
perspectiva la delegació Bages-
Berguedà del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC) ha tirat
pel dret i ha proposat una solució
«agosarada» per resoldre un
«problema enquistat», diuen.
Han planejat suprimir l’actual
traçat de la via del tren, fer-ne un
d’alternatiu com si fos una variant
i soterrar-lo. Això permetria recu-
perar tots els terrenys que actual-
ment ocupen els rails i les catenà-
ries per fer un gran parc urbà al
Cardener. L’actual estació s’hau-
ria de traslladar al Congost, pro-
posta que ja preveu el Pla d’Orde-
nació Urbanística  Municipal, el
POUM. 

La proposta és viable tècnica-
ment, van explicar ahir Enric Ma-
sana, arquitecte delegat de la de-
legació del COAC, i els també ar-
quitectes Claudina Relat i Joan
Ribera. Una altra cosa és l’aspecte
econòmic. Així, d’entrada calcu-
len que fer l’esmentat traçat alter-
natiu i soterrar-lo podria costar
uns 18 milions d’euros, tot i que
aquesta xifra s’hauria d’afinar
més amb els corresponents estu-

dis. Per als arquitectes, però, cal
ser ambiciosos  i comenten que
projectes com aquest i fins i tot
més costosos ja s’han dut a terme
a l’àrea metropolitana. Posen
com a exemples el Parc Fluvial del
Besòs o bé el parc de Vallparadís
de Terrassa. Les vies del tren són
propietat d’Adif, empresa pública
que gestiona les infraestructures
ferroviàries de l’estat.

La idea de la delegació a Man-
resa del Col·legi d’Arquitectes
parteix de la premissa que el riu
és un actiu social molt important
per a la ciutat que cal «potenciar
de totes totes», i que va associat a
la recuperació del Centre Històric
de Manresa. Actualment el riu fa
de frontera, va afirmar Masana.
La ciutat no pot anar més enllà
perquè hi ha diverses barreres,
com el passeig del Riu, l’antiga 
carretera cap a Barcelona i, sobre-
tot, les vies del tren.    

Platges de vies 
Platges de vies. Així anomenen
els arquitectes l’espai que ocupen
les vies a l’estació de la Renfe (ve-
geu la imatge amb la Seu al fons).
Per als arquitectes que fan la pro-
posta, «no aporten absolutament
res», la majoria no es fan servir i
ocupen l’espai que seria necessa-
ri per convertir tot els voltants del
Cardener en un gran parc fluvial
per a la ciutat.

Per alliberar aquest espai plan-
tegen suprimir l’actual traçat del

tren, fer-ne un de nou com si fos
una variant i fer un túnel sota la
torre Santa Caterina. Tindria una
longitud de poc més de dos qui-
lòmetres, amb una via per a cada
sentit, que aniria des de la Bella-
vista fins a Can Poc Oli. D’aquí
connectaria amb l’estació central,
que seria al Congost, tal com pre-
veu el POUM.

D’entrada, els arquitectes pro-
posen mantenir l’actual edifici de
la Renfe i connectar-lo amb la fu-
tura estació del Congost amb un
tramvia «per no perdre la possi-
bilitat que hi hagi una connexió».
Seria tipus tramvia de Barcelona.

La clau en aquest projecte és
el túnel, va explicar Ribera.
«T’emportes les barreres que hi
ha i obres un gran potencial per a
la ciutat». Segons la seva opinió,
Manresa milloraria de manera
molt substancial en un punt de la
ciutat on «tot està per resoldre».
Per a Relat, se solucionarien «dis-
funcions tècniques aberrants que
ningú fins ara no havia afrontat»
i que han quedat «enquistades». 

Per a Masana, el projecte  tam-
bé obriria l’oportunitat de buscar
una interconnexió entre els Fer-
rocarrils de la Generalitat i Renfe
que podria ser entre els Comtals
i Sant Vicenç de Castellet, on hi ha
trams que gairebé van en
paral·lel, tot i que a diferent alça-
da. Entre això i les línies a Súria i
Sallent per transportar potassa, i
la de Lleida a Barcelona, es gene-

Un estudi preveu desviar
la Renfe a Manresa per
fer un parc al Cardener
El Col·legi d’Arquitectes a Manresa proposa canviar el traçat de les vies i
fer un túnel sota la torre Santa Caterina per alliberar espai i fer la zona verda
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rarien noves oportunitats per al
territori. «Manresa està ben posi-
cionada. És en una cruïlla de co-
municacions amb els eixos
Transversal, Diagonal i del Llo-
bregat. Les línies ferroviàries li
aportaria més potencial.

Un parc urbà amb vida
Segons el mateix projecte, el parc
urbà que sorgís hauria de tenir
vida, «si no, malament». Això vol
dir que s’hauria de dotar de con-
tinguts d’oci, culturals, lúdics i
fins i tot d’elements de restaura-
ció. Quedaria connectat al centre
històric de la ciutat amb els ponts
actuals i amb passeres per a via-
nants  que es repartirien al llarg
de tot el recorregut, des de la fà-
brica dels Panyos fins a la farinera
La Favorita, a l’entrada sud de la
ciutat. «La gent se l’hauria de fer
seu», van afirmar els arquitectes.
Per fer-ho més fàcil preveuen zo-
nes d’aparcaments, equipaments
i serveis.

També relligaria el patrimoni
industrial de la ciutat com la Fà-
brica Blanca, la Vermella o la dels
Polvorers, per un cantó, i la dels
Panyos per l’altre, que podrien
convertir-se en equipaments per
a usos públics o bé privats.

Proposen, així mateix, que el
projecte es complementi amb un
estudi de mobilitat a tot l’entorn
del Cardener perquè consideren
que hauria de ser un sector de
baixa intensitat de trànsit.

Per als membres de la delega-
ció del Bages-Berguedà del
Col·legi d’Arquitectes, l’estudi és
obert per rebre propostes. Van in-
sistir que es podria dur a terme a
terminis, però que cal ser ambi-
ciosos i pensar en projectes a llarg
termini per generar noves opor-
tunitats per Manresa i el territori.

El projecte del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya a Manresa
inclou que es pugui instal·lar un
ascensor panoràmic per pujar i
baixar de la torre Santa Caterina,
un «mirador privilegiat» de tot
l’entorn del Cardener. Aniria a la
zona més vertical de la balsera del
riu, a la part posterior de l’actual
estació de la Renfe.

Això permetria a la gent arribar
a la part més alta i hi hauria un

mirador molt clar de la Cova i la
Seu, van explicar ahir Enric Ma-
sana, Claudina Relat i Joan Ribe-
ra. «Facilitaria que la gent es fes
més seu aquest entorn», van as-
segurar. A partir d’aquí hi hauria
diversos recorreguts a fer com per
exemple el darrer tram del camí
ignasià. Això també posaria en
valor la cornisa patrimonial més
històrica de la ciutat. Sense les
vies de tren es regeneraria el pai-
satge de tot aquest sector.

J.M. MANRESA

Un ascensor panoràmic per
anar a la torre Santa Caterina

Generar debat sobre temes
pendents que té la ciutat i del ter-
ritori. Aquest és el propòsit  de la
delegació Bages-Berguedà del
Col·legi Oficial d’Arquitectes  de
Catalunya (COAC) quan posa da-
munt la taula estudis com el de la
nova urbanització del passeig del
Riu de Manresa.

El president de la delegació,
Enric Masana, va recordar durant
l’exposició del projecte que un
any enrere ja va proposar la pos-
sibilitat de crear una àrea metro-
politana entre Manresa, Sant
Fruitós i Sant Joan de Vilatorrada.
Llavors va assegurar que una pos-
sible fusió o mancomunitat de
serveis administrativament entre
les tres poblacions generaria una
ciutat més gran amb tots els avan-
tatges de finançament que això
podria comportar. «Es tracta de
generar debat que surtin dels ca-
mins normals. Nosaltres, com a

col·lectiu, hem de tenir una visió
més àmplia, transversal i territo-
rial» de diverses iniciatives.

La recuperació del Cardener i
del nucli antic de la ciutat «és un
problema que ens preocupa i in-
teressa», va dir ahir Masana. Per
això es van decidir a estudiar, fer
una planificació i finalment pre-
sentar una iniciativa que s’expo-
sarà a diversos col·lectius de la
ciutat i també a l’Ajuntament de
Manresa.

Masana va afirmar que la pro-
posta és «radical» i afronta amb
una nova mirada la relació entre
Manresa i el riu. «Hi ha hagut pro-
jectes anteriors, però no ens vo-
lem posar cotilles. Ens demanem
què passa i proposem solucions.
No ens ha de fer por». Segons la
seva opinió, si la conclusió és que
s’han de treure les vies del tren
s’ha de poder plantejar-ho. 

Va admetre que la inversió que
s’hauria de fer és molt important,
però «hi ha ciutats al Baix Llobre-
gat on s’han soterrat totes les lí-
nies de tren. Manresa no ha de ser
menys». Va afirmar que darrere el
projecte «també hi ha la voluntat
de fer-nos grans, de mirar més
enllà, de ser ambiciosos amb la
voluntat de capitalitat».

J.M. MANRESA

El Col·legi d’Arquitectes 
es proposa generar debat 

Per als arquitectes la idea
per relligar Manresa amb
el riu parteix d’una nova
mirada a la ciutat

ESTAT ACTUAL
Les vies del tren són el
principal obstacle per relligar
la ciutat, i sobretot el Barri
Antic, amb el riu

L’estudi fet per arquitectes
preveu que al parc urbà hi
pugui haver activitats de
lleure, oci i de restauració
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