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TEMA DEL DIA
URBANISME És una de les places més importants de Manresa però, en general, la gent evita passar-hi i no és un lloc on la ciutadania faci activitats com
succeeix en altres espais similars. Tal com apunten els arquitectes consultats, la plaça Espanya de Manresa fa molts anys que ha quedat desfasada

Plaça Espanya: dir-li antiquada és poc
Ara que l’Ajuntament de Manresa ha anunciat la inversió de 100.000 euros per fer nou el parc infantil, Regió7 convida cinc
arquitectes a dir-hi la seva Tots creuen que l’espai està desfasat i que hi cal una renovació integral i relligar-lo amb Puigterrà
SALVADOR REDÓ

Vista de la plaça Espanya

Gemma Camps
MANRESA

Antiquada, totalment obsoleta,
totalment fora de lloc... Són alguns
dels qualiﬁcatius que cinc arquitectes manresans consultats per aquest
diari han dedicat a la plaça Espanya
de Manresa. Ara que l’Ajuntament
ha anunciat que dedicarà 100.000
euros a renovar-ne el parc infantil, la
pregunta és si la ciutat té la plaça Espanya que es mereix. La resposta,
unànime, és que no. També hi ha
unanimitat en el fet que caldria relligar-la amb el parc de Puigterrà.
Jaume Espinal és clar. «Al segle
XXI no ho havíem de solucionar
comprant quatre jocs infantils modernets. La ciutat es mereix canviarli el nom [a la plaça] i tota l’estructura
d’una vegada i que sigui l’enllaç amb

el parc de Puigterrà». Al seu entendre no caldria fer-ho tot de cop sinó
per fases. Considera imprescindible,
però, «repensar si el segle XXI i amb
un institut i un parc a tocar, hem de
tenir aquesta plaça».
Pere Santamaria considera que
«és un espai urbà amb un disseny
antiquat i sense gaire pretensions arquitectòniques». L’arquitecte aposta
per fer «un pla director i analitzar
com volem que sigui». Per exemple,
esmenta, «si el pas de vehicles ha de
ser al voltant de tota la plaça [com
ara ]o únicament pel vial paral·lel al
carrer de Circumval·lació». Aquesta
idea també l’apunta Enric Masana,
delegat del COAC al Bages-Berguedà. Ho justiﬁca per la perillositat de
travessar la calçada en punts com
l’institut i Correus. Una idea que
aporta és eixamplar la calçada de la
banda on s’aturen els autobusos interurbans perquè tot el trànsit passi

per allà. D’aquesta manera, «es podria eixamplar la plaça ﬁns a l’institut relligant-la amb el carrer de Carrasco i Formiguera». Recalca que,
actualment, l’aproﬁtament pels metres quadrats que té és molt limitat.
Masana també esmenta la barrera que fa el bar Plaça en la relació entre la plaça i el passeig de Pere III, actuant com «una berruga enganxada
a la continuïtat del Passeig». Com Espinal i Santamaria, apunta el tema
de la connexió amb el parc de Puigterrà, que deﬁneix com «un forat negre». Recorda que aquest és un tema
«que té pendent de la ciutat».
Sobre aquest aspecte, Santamaria
diu que «seria l’oportunitat de prolongar l’espai verd del parc ﬁns a la
plaça». També creu que «el vial que
passa just per davant de l’institut
hauria de ser de plataforma única i
d’aquesta manera l’accés a l’institut
seria molt més amable que el que te-

nim actualment, i el pas de vehicles
podria ser únicament d’accés restringit». Afegeix que les dimensions
que té la plaça permeten encabir-hi
«zona de descans, jocs infantils, espai de pas i plaça per fer-hi actes importants de la ciutat» i que per això
caldria un pla director.
Per a Jordi Tomasa, la plaça ha
quedat «antiquadíssima. Recordo
que de petit hi anava i està pràcticament igual». Ell també considera
imprescindible fer-ne una nova lectura tenint en compte la seva relació
amb el parc de Puigterrà i el solar on
hi havia la Pista Castell. A més a més,
recorda que «les escales del costat
del restaurant Las Meigas [per anar
al carrer de Circumval·lació i, d’aquí,
al Castell] fan pena» i també les que
pugen al Castell, «on fan botellón».
Sobre el tema de la «berruga» de
que parla Masana, Lluís Piqué creu
que «la plaça hauria de ser molt

transparent, oberta al passeig de
Pere III, ressituar el bar i la zona de
terrassa; per una banda, s’eliminaria
l’efecte barrera que produeix i, per
l’altra, els usuaris d’aquests establiments estarien més oberts al que
passés a la plaça i no tant al trànsit
de gent i vehicles». Igualment posa
l’accent en l’estructura interior de
l’espai. «Cal plantejar una renovació
de la seva urbanització substituint
aquells elements d’enjardinament
que actualment estructuren la plaça
com a espai de circulació i no com
un espai per estar-hi». Alhora, pensa
que cal una millora «de la relació
dels elements que hi conviuen: font
ornamental, font per beure, zona de
lleure d’infants, estació meteorològica, bar, zona de terrassa del bar» i,
a la vegada, del conjunt de l’entorn,
principalment, amb el passeig de
Pere III i amb el parc del Castell i els
seus nous accessos».
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«No ho havíem
de solucionar
comprant 4
jocs infantils»

«És un espai
urbà amb un
disseny
antiquat»

«Es podria
eixamplar la
plaça fins a
l’institut»

«De petit hi
anava i està
pràcticament
igual»

«Hauria de ser
transparent,
oberta al
Passeig»
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QUATRE PUNTS FEBLES
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Vegetació

A banda dels

arbres, a la
plaça Espanya
hi ha parterres
amb gespa.
Com s’aprecia
a la fotografia
del costat, en
alguns l’aspecte és força millorable.

El ‘Grupu’ per als més grans i la plaça de
l’institut per als joves té gairebé 100 anys
ACBG

La plaça Espanya va trigar
molt a construir-se pels
problemes amb el torrent
d’aigua que passa per sota
G. C. MANRESA

L’historiador manresà Francesc
Comas recorda que la plaça Espanya ha rebut diferents noms al llarg
de la seva història. Als anys 20, es
deia plaça Victòria Eugènia; a la República, plaça de Francesc Macià, i
durant els anys del franquisme, Plaza de España. Cita, però, que per als
manresans més grans sempre ha estat el Grupu perquè, quan es va
construir l’institut, als anys 10, es
deia que acolliria un «Grupo escolar». Per a la gent més jove és la plaça
del Peguera o de l’institut.
Com que era un espai amb molts
problemes d’aigua –hi passa el torrent dels Predicadors–, la plaça va
costar molt de construir, la qual cosa
va fer recular la iniciativa privada.
L’Estat ho va aproﬁtar per instal·larhi ediﬁcis oﬁcials com l’institut, Correus (1959), els Sindicats, la policia
(1969) i ambulatori.

sió, que es va celebrar als baixos de
l’institut el 18 de maig. La raó, recorda l’historiador, és que van coincidir
els 25 anys de l’institut i els 50 de l’Escola d’Arts i Oﬁcis. Per això es va fer
la Gran Fira Extraordinària de l’Ascensió al recinte interior i exterior de
l’institut. I, amb la inauguració de
l’exposició, l’estrena del sortidor.

d’anys s’hi va
fer una reparació intensa
perquè tenia
filtracions i era
un perill. Va
estar tancada
durant més
d’un any.

La font, l’any 1952
Es va començar a urbanitzar el 1919
i al cap d’un any es va començar a
aplanar. El 1929 es va projectar una
font monumental que no es va materialitzar ﬁns als anys 50. Es va
construir el 1952 i es va inaugurar
aquell any durant la Fira de l’Ascen-

El primer parc infantil
Els anys 40 s’hi instal·lava l’envelat de
la festa major i també s’hi havien fet
molts castells de focs durant la República. El 1961 es va plantar la ﬁlera de
plataners al tram que enllaçava
l’aleshores Paseo José Antonio amb
el Paseo García Valiño (segon i tercer

Bar Plaça
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quen els arquitectes, el bar
fa de barrera
entre el Passeig i la plaça,
just tot el contrari del que
convindria per
relacionar els
dos espais.

El projecte per renovar el parc infantil de la plaça Espanya es preveu
que s’iniciï a la tardor amb un pressupost de 100.451 euros. Se centra a
millorar l’àmbit de més antiguitat
–els elements instal·lats l’any 1992–
mantenint l’àrea de joc i els que s’hi
van instal·lar el 2013, però amb una
remodelació de l’espai per adaptarlo millor als recorreguts de vianants.
El projecte preveu la instal·lació
d’una nova àrea de joc, amb una
única estructura modular multifuncional; la substitució del paviment
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Estació per
mesurar la
qualitat de
l’aire

La seva utili-

tat no es posa
en dubte, però
sí la seva situació a la plaça,
com un bolet
totalment antiestètic.
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Font
ornamental
Fa un parell

MIREIA ARSO

Acte d’inauguració del parc infantil de la plaça, l’any 1962

Es renovaran alguns jocs i se’n millorarà el terra
SALVADOR REDÓ

Com indi-

tram de l’actual Passeig, respectivament) i l’any següent s’hi va instal·lar
el primer parc infantil de la ciutat,
«con motivo del 23 aniversario de la
liberación de la ciudad por las fuerzas nacionales». El segon va ser el de
la plaça Mallorca (1963).
L’agost del 1992 es van inaugurar
els nous jocs fets de fusta, alguns dels
quals encara subsisteixen, i es va fer
una remodelació del paviment.
Durant anys, a la plaça, a banda i
banda d’on ara hi ha l’estació de qualitat ambiental, hi havia dos trams
d’escales -ara tapiades- per baixar als
lavabos públics per a dones i homes
que ara són al lateral del bar Plaça,
que va obrir al principi dels 80.

Un dels jocs de fusta atrotinats

existent, molt compactat, per un de
granular; en una zona molt concreta
es preveu la instal·lació de cautxú de
4 cm de gruix sobre la base de formigó. Finalment, també es preveu
l’aportació de sauló, i la seva compactació, per a la resta de paviment
granular de la part interior de la plaça per recuperar la rasant original
d’aquest paviment. Es renovaran els
bancs existents, es millorarà una
part de l’espai verd (arbustiva i plantes) i es reordenaran els bancs de
formigó per ajustar-los a la nova delimitació de l’àrea de joc gran.

A part de fer-vos les fotografies
en aquest gran dia, també
DISPOSEM D’UN SERVEI D’ORGANITZACIÓ
DE BODES TOTALMENT GRATUÏT!!
Us organitzem el comiat de solter/a,
el restaurant, els vestits dels nuvis, etc.
Només haureu de gaudir del vostre dia,
nosaltres ens ocuparem de la resta.

