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TEMA DEL DIA
UN GUANY DIRECTE PER A LA CIUTAT  A canvi d’ampliar els usos d’equipament i els metres d’edificació al convent de les caputxines, el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Manresa preveu cedir espai de la finca per a ús públic en un sector del Centre Històric que n’està especialment mancat

La cessió del convent de les caputxines feia
possible ampliar un carrer i crear una plaça
L’operació frustrada pel bisbat deixa penjada una operació urbanística que permetria una gran millora al nucli antic de Manresa
GEMMA CAMPS MANRESA
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 EL QUE DIU EL NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
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La joia de l’edifici: el claustre
Una de les joies del convent de les
caputxines és el claustre, amb columnes i capitells gòtics del segle
XIV o XV. Són peces que hi havia a
l’antic monestir de Valldaura, a

CONVENT DE LES
CAPUTXINES

e le

s’ha d’acabar de concretar. L’espai
d’aquesta cessió serviria per ampliar l’estretíssim carrer d’Òdena i
per fer una plaça entre aquest vial
i el carrer d’Arbonés. Aquesta és
l’opció que preveu el document
del POUM, però hi ha una versió
alternativa, que passaria per fer
que l’actual espai destinat a horts,
que suposa més de la meitat de la
finca, i que ara envolta un mur de
pedra, esdevingués semipúblic
com ja ho és, per exemple, el jardí
de l’Hospital de Sant Andreu de la
FSSM; és a dir, que la ciutadania
en pogués gaudir, cosa que ara és
impossible.
Veïns de la plaça de la Reforma
van al·legar en defensa de les vistes
que tenen actualment, de manera
que, en el possible cas que es construís a la finca per ampliar l’edificació existent, l’edifici no fos més
alt de dues o tres plantes.

carrer de Talamanca

d
rer

Hi ha 1.800 m2 construïts
d’un total de 4.500 m2
El convent de les clarisses
caputxines és en una finca de
4.500 m2 entre els carrers
de Talamanca, Òdena i Arbonés. L’entrada és al carrer de
Talamanca, des d’on s’accedeix a la part construïda.

«Un espai estratègic»
Demanat sobre el que pot representar per al sector el que preveu
el pla general, el Comissionat del
Centre Històric, Adam Majó, valora que el convent «és un espai estratègic del barri que ha de funcionar no només com a equipament,
sinó també com un pulmó verd
amb un ús molt més públic» que
l’actual, ja sigui mitjançant la cessió d’espai públic o funcionant
com a espai semipúblic amb el recurs d’obrir-lo a la ciutat.
Marc Aloy, regidor d’Urbanisme, remarca que, «com a Ajuntament i com a ciutat, el que ens
agradaria és que tingui un servei
públic lligat al Barri Antic». Quant
al tema urbanístic, assenyala que
«ara tenim el carrer d’Òdena que
és molt estret i que, a més a més, té
un mur», i aquesta situació «es pot
millorar de moltes maneres: ampliant el carrer o fent que la tanca,
en lloc de ser un mur sigui transparent, com a Casa Caritat, de manera que puguis veure que a l’interior hi ha uns horts ben cuidats
o bé uns jardins o el que sigui. El
que hem d’intentar és millorar
l'espai públic». Ja estrictament sobre el tema de l’acord frustrat
monges-FSSM, assegura que «hi
destinarem tots els esforços. Ho va
dir l'alcalde i jo ho reitero: posarem tot el que puguem de part
nostra per reconduir la situació».
L’Associació de Veïns del Barri
Antic va celebrar aquesta setmana
una assemblea i, entre els temes
que van tocar, hi havia el del convent de les caputxines. Anna Martínez, presidenta de l’ens veïnal,
comenta que el sentir general va
ser que «és un equipament que ha
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prop de la plaça del mateix nom,
que es va enderrocar durant la
guerra civil catalana del . Més
tard, es va reconstruir al convent
de les caputxines.
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La cessió frustrada pel bisbat del
convent de les clarisses caputxines del carrer de Talamanca a la
Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) suposava una operació urbanística que implicava uns
guanys importants per a la ciutat.
Incloïen ampliar un carrer i guanyar una placeta en aquest sector
del Centre Històric.
En el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) actual, el
del , el convent de les caputxines està qualificat com a equipament religiós. Això canviarà quan
s’aprovi el nou pla, previsiblement
el març vinent. El document obre
el ventall de claus dins d’equipament, de manera que es pugui
ampliar la part edificada. A canvi,
es compensa la ciutat cedint espai
de la finca per a ús públic. Un espai
que permet ampliar el carrer
d’Òdena, el vial que ressegueix el
mur de la finca en paral·lel al carrer d’Alfons XII, i fer una plaça a
la confluència del car-rer d’Òdena
amb Arbonés (vegeu el gràfic adjunt). Això és el que possibilitava
l’acord entre la FSSM i les monges.
Segons el seu pacte, fet públic el 
de gener del , les monges cedien el convent a la fundació per
fer-hi una residència per a ancians
i, a canvi, la fundació es comprometia a cuidar fins al final les monges que hi queden. A hores d’ara
n’hi viuen quatre. La marxa de la
FSSM del convent per ordre del
bisbat atura en sec qualsevol previsió de convertir-lo en un espai
assistencial.
Ampliant els usos d’equipament, el nou POUM permet incrementar l’edificació al convent, la
qual cosa no seria possible si continués sent un equipament exclusivament religiós. A canvi, hi ha
una cessió obligatòria i gratuïta del
sòl per a aprofitament públic que
arriba al , si bé és un tema que
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La marxa de la FSSM per
ordre del bisbat atura en sec
la previsió de convertir-lo
en un espai assistencial

EL MÉS MANRESÀ DELS
CONVENTS FEMENINS

L’arquitecte Ramon Bacardit
parla d’un esponjament «amb
l’obertura o semiobertura
d’espais al públic»
de ser per a Manresa i s’ha de tirar
endavant el pla previst» i que «si
cal anar a parlar amb el bisbat s’ha
de fer i insistir». Considera, quant
a les contraprestacions que inclou
el POUM, que, «igual que la transformació dels Quatre Cantons va
servir per oxigenar el sector», en
aquest cas seria igual.
El carrer d’Òdena, llarg i estret, amb el mur del convent a l’esquerra
MIREIA ARSO

Confluència d’Òdena amb Arbonés, on aniria una placeta, segons el POUM
ARXIU/SALVADOR REDÓ

Un capitell del claustre del convent, provinent de l'antic monestir de Valladura

Esponjar el sector
Dues veus coincidents a l’hora
d’opinar sobre l’acord pel qual el
convent havia de servir per fer-hi
una residència per a ancians les
posen l’arquitecte i anterior regidor d’Urbanisme, Ramon Bacardit, i l’actual delegat al Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Enric Masana.
Barcardit recorda que «el Barri
Antic té moltes mancances i una
és la manca d’espai públic i placetes, i aquest és un espai que brindava aquesta possibilitat». Parla
d’un esponjament «amb l’obertura o semiobertura d’espais al públic», per exemple, fent més permeable el mur del carrer d’Òdena,
i també de la recuperació del
claustre i altres espais patrimonials. Quant a l’ús, però, pensa que
seria millor un altre tipus d’equipament, com una residència d’estudiants, que pogués generar negoci al voltant: restaurants, bars,
llibreries». Masana coincideix del
tot amb ell en aquest ús. Parla d’un
equipament que «sigui sostenible
en el temps, amb una activitat lligada a gent jove. No penso que
una residència d’avis sigui la millor
manera de revitalitzar el nucli antic, sinó més aviat una residència
d’estudiants o un espai per a l’associacionisme juvenil». Sigui com
sigui, valora com a molt positiu
que el convent passi a ser de la ciutat, «per dos motius: per recuperar
espai al nucli antic, en una de les
zones més tocades i amb manca
de vida i activitat, i per recuperar
el claustre, de manera que pogués
ser un element urbà obert al públic
en unes hores determinades».

OPINIÓ

Francesc Comas
PRESIDENT DEL CENTRE D’ESTUDIS DEL BAGES
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l Centre d’Estudis del
Bages, entitat dedicada
a la divulgació i defensa
de la història i el patrimoni de la comarca, veu amb
molta preocupació els últims
fets que s’han produït al voltant
del convent de les monges clarisses caputxines de Manresa.
Ara fa molt pocs dies que s’ha
celebrat que fa tres-cents setanta-vuit anys que es van establir a
la nostra ciutat, on varen ser des
del primer moment molt ben
rebudes i acollides.
Probablement es deu al fet que
la seva fundadora, Àngela Margarida Prat, coneguda com la
Mare Serafina, era manresana, i
malgrat que el primer convent
el va fundar a Barcelona, molt
aviat va voler establir, tot i els
problemes que hi va posar el
bisbat, un convent a la seva ciutat natal. La seva implicació amb
Manresa ha fet que fos, fins ara,
l’única dona que hi ha a la galeria de Manresans Il·lustres.
D’altra banda, el convent i l’església annexa al carrer de Talamanca es van edificar al solar on
va néixer la mare Serafina perquè així ho va manar el bisbe de
Vic en autoritzar el convent. I la
seva construcció es deu a l’acció
de famílies nobles manresanes
com els Peguera, Amigant i Rajadell, i a la dotació d’una important quantitat de diners del rector de l’església de Sant Miquel.
Per tant, el conjunt monàstic es
fruit de la donació i de l’esforç
dels manresans del segle XVII.
A més a més, la seva continuïtat
també ha estat possible gràcies
a la societat manresana, ja que
aquest era l’únic convent de la
ciutat que per cada monja manresana que hi entrava rebia per

part de l’Ajuntament una quantitat de diners per a la seva manutenció. Aquest relligam econòmic entre el convent i la ciutat es va mantenir fins fa molt
pocs anys.
Podem afirmar que el convent
de les caputxines, ja sigui pel
seu origen, per la seva història i
per la seva cèntrica situació a la
ciutat, ha estat el convent femení més manresà.
Tot i que en alguns moments va
rebre el menyspreu i la ira d’una
part dels manresans, van ser els
mateixos ciutadans els que van
pagar la seva reconstrucció. I
avui encara conserva un interessant patrimoni, principalment en el claustre.
I, ara, quan les monges van decidir cedir -no pas donar- el
convent a la ciutat que les ha
acollit al llarg dels anys, reben
una resposta negativa per part
del bisbat.
Agraïm el gest generós que la
comunitat de monges ha realitzat envers la ciutat i tots els
manresans.
Des del CEB demanem que el
bisbat reconsideri la seva decisió i que tingui en compte la voluntat de les ara quatre monges
caputxines de tornar a la ciutat
el que la ciutat els ha donat.
No volem perdre un edifici que,
pel seu valor històric, patrimonial i cultural pot desenvolupar
un important paper social dins
del Centre Històric. I que ens
trobem durant anys amb un
edifici tancat i en desús en un
barri en el qual no sobren equipaments.
Demanem a la societat civil
manresana que reaccioni a
aquesta situació i defensi aquest
espai cedit a la ciutat. Una defensa col·lectiva com van fer els
nostres avantpassats en altres
èpoques històriques.
Així mateix, des del CEB desitgem que l’Ajuntament, que fins
ara ha mantingut una actitud
dubitativa i condescendent, encapçali el que demanen les
monges caputxines i la ciutadania manresana.

