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n En el marc de l’exposició In-
casòl 40. 40 anys, 40 raons, l’Insti-
tut Català del Sòl, Incasòl, i el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC) organitzen un cicle 
de converses en els diferents mu-
nicipis on fa parada la mostra. A 
Manresa, avui, a 2/4 de 6 de la tar-
da, al Casino, el debat estarà de-
dicat a la ciutat inclusiva i a com 
reciclar la ciutat existent per mi-
llorar la qualitat de vida dels seus 
ciutadans i generar oportunitats 
de progrés. Es podrà seguir a tra-
vés del canal Youtube del COAC, 
on posteriorment quedarà penjat. 

En aquesta conversa, modera-

da per l’arquitecte Roger Subirà, 
comissari de la mostra, hi partici-
paran Albert Civit, director de l’In-
casòl; Marc Aloy, arquitecte i al-
calde de Manresa; Assumpció 
Puig, degana del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya i Zaida Muxí, 
arquitecta i especialista en urba-

nisme i gènere. L’acte serà presen-
tat per Miquel Sitjà, president de 
la demarcació de les Comarques 
Centrals del COAC. 

L’exposició es pot visitar fins al 
27 de juny al pati del Casino, de di-
marts a diumenge, de 2/4 de 6 de 
la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Manresa debat en el marc dels 40 anys de 
l’Incasòl com es poden millorar les ciutats
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u Entre d’altres, a la trobada 
d’aquesta tarda al Casino hi 
participarà Albert Civit, director 
de l’Institut Català del Sòl

L’exposició de l’Incasòl es pot visitar al pati del Casino GDC

n Ahir va entrar en vigor arreu de 
l’estat la nova normativa de tràn-
sit que redueix la velocitat màxi-
ma permesa a 30 km/h a la major 
part dels carrers de pobles i ciu-
tats. Amb aquest objectiu, al matí  
van començar a Manresa els tre-
balls per canviar la senyalització 
vertical de límit de velocitat. 

En aquesta primera fase es re-
tirarà la senyalització contradic-
tòria i se senyalitzaran els carrers 
a 30 km/h amb la senyalització 
vertical. La mesura afecta tots els 
carrers de Manresa, excepte a les 
travessies com carretera de Vila-
dordis, la Pujada Roja (Cra. de 
Vic), la carretera d’Igualada (C-
37z)  i el Polígon Industrial de Bu-
falvent, a on es pot anar a 50 km/h.  

En una segona fase se senyalit-
zaran horitzontalment amb pic-

togrames de límit de velocitat els 
inicis de la limitació de velocitat a 
30 km/h a l’interior de la ciutat i 
amb altres recordatoris.

Canvien senyals verticals 
per adaptar-los a la nova 
normativa d’anar a 30 km/h
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Canvi d’un senyal vertical, ahir
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n «Ens sentim veïns de tota la 
vida del barri de les Escodines. Per 
això no entenem que aquesta 
nova regularització no ens tingui 
en compte». Residents dels car-
rers Nou i Vell de Santa Clara, Bar-
celoneta i Purgatori del barri de 
les Escodines es queixen que l’illa 
de vianants regulada amb foto-
multes que començarà a funcio-
nar l’1 de juny des de la plaça de 
Sant Ignasi fins al Casal de les Es-
codines no inclogui els seus vials.  

Catorze del centenar de veïns 
afectats per la nova mesura es van 
reunir ahir al matí a la confluèn-
cia dels carrers Nou i Vell de San-
ta Clara. Fan notar que el recorre-
gut que hauran de fer a partir del 
moment que comenci a funcio-
nar la nova illa de vianants i les fo-
tomultes «no és acceptable».  

Ara, expliquen, per anar a casa 
seva per la plaça de Sant Ignasi fan 
un trajecte de 300 metres i escaig. 
A partir del moment que no hi pu-
guin passar, han calculat que l’al-
ternativa més ràpida suposarà fer 
un recorregut de més d’un quilò-
metre passant per davant de les 
Piscines Municipals, pujant pel 
carrer de Viladordis fins a l’avin-
guda de Francesc Macià, seguint 

pel carrer d’Oms i de Prat, el de 
Roger de Flor, el de Sant Llorenç 
de Brindisi i el dels Caputxins. 
Consideren que no té cap sentit 
que l’Ajuntament posi en marxa 
una illa de vianants al barri per re-
duir-hi el trànsit i que després els 
obligui a ells a fer una gran volta 

per arribar a casa i a intensificar el 
flux de vehicles davant d’equipa-
ments com les piscines, el col·legi 
Oms i de Prat, la residència Mutu-
am, el Centre de Disminuïts Físics 
del Bages i la Clínica Sant Josep.   

A partir de l’1 de juny, només 
podran circular pel carrer de les 

Escodines i de Sant Bartomeu les 
persones residents, titulars d’acti-
vitats i propietàries de guals de la 
plaça de Sant Ignasi (del número 
1 al 18), carrers Escodines, Sant 
Bartomeu, Montserrat, Sant An-
toni, Aiguader, plaça del Salt, i els 
passatges Juvells i Escodines.  

Els veïns exclosos recorden 
que, igualment per sortir del bar-
ri, tots els que tinguin l’autoritza-
ció corresponent hauran de pas-
sar pel carrer Nou o el Vell de San-
ta Clara i que, en canvi,  les perso-
nes que hi viuen no podran.  

Comenten que l’Ajuntament 
els ha recordat que en un futur hi 
ha previst obrir un nou vial que 
començarà entre les piscines i el 
Museu Comarcal  i anirà a parar al 
Casal de les Escodines passant 
per darrere de la Casa Flors Sire-
ra i la Llar Sant Joan de Déu per on 
se suposa que podran passar. Fins 
que no sigui una realitat, però, de-
manen formar part de l’illa de vi-
anants del barri.  

Esmenten que estan oberts a 
parlar-ne i confien que sigui un 
dels temes que es tracti en la reu-
nió informativa del proper 18 de 
maig, que s’havia de celebrar el 
passat dia 19 d’abril però es va sus-
pendre a causa de la pluja.  

Veïns de les Escodines exclosos de l’illa 
de vianants reclamen formar-ne part 
u Residents dels carrers Vell i Nou de Santa Clara, Barceloneta i el Purgatori es queixen que no poder travessar el barri amb 
cotxe quan s’activin les fotomultes l’1 de juny els allargarà el trajecte per arribar a casa dels 300 metres d’ara a un quilòmetre 
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«Ens sentim veïns de 
tota la vida del barri. No 
entenem que aquesta 
nova regularització no 
ens tingui en compte» 

Catorze veïns fotografiats ahir al matí al carrer Vell de Santa Clara per fer la seva reivindicació G.C.


