
MANRESA_ENUNCIAT DE L’EXERCI:
Proposta de millora del casc antic de Manresa a partir de les eines urbanístiques definides per la UNITAT D’ACTUACIÓ

UA.14- del Pla General Metropolità del 2009, a través de la incorporació de programa viable complementari al Ús
Residencial.
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MANRESA_OBJECTIUS:

Degut a la planificació en fase d’aprobació i consolidació del
Pla General 2009 s’esta dinamitzant i regererant sectors de
Manresa a travès de Plans de millora Urbana.

xemple: Trasllat de Palau de Justícia i Implantació del
Conservatori de Música. (sudoest de Manresa)

ntecedent: Barri amb greus problemes de marginalitat
peració: Procès de transformació i de connexió amb les

infraestructures properes (estació de Renfe i zona
comercial)

esultat: Dinamització de l’espai i l’entorn reincoporant
una zona degenerada a partir d’unACTIU.
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HISTORIALDE LACIUTAT (CIUTAT INTERMITJA)

1)Ampliació de la ciutat: ciutat expansiva (enderroc de muralles S.XIX)
2)Model de ciutat expansiva en crisis:

_grans consums de sòl i energia
_segregació social de l’espai

3)Revitalització del casc antic
_Model sostenible de desenvolupament urbà

_RECONSTRUCCIÓ DE LACIUTAT SOBRE SI MATEIXA

DADES_Casc Antic 37_Ha = 10% de la població de Manresa)

La densitat del casc antic supera la mitja de la ciutat de Manresa (població de Manresa 76.558 hab. i densitat de
1.837,69 hab/(km2)

ESPAI PROPICI PERAUBICARACTIVITATS COMPLEMENTÀRIESALÚS RESIDENCIAL

_ANTECEDENTS:

“ciutats dormitori”"neix i viu a
Manresa...treballa a

Barcelona

“ciutats públiques” “La idea
es prendre com a referència

la ciutat històrica i
actualitzarla”

Necessitat d’atractiu social i
qualitat de vida.

Descentralització de
Barcelona mitjançant:

BARCELONA vs CIUTATS CORONA

_PLA GENERAL:

El pla general té com a
object iu pr ior i ta r i la
r e h a b i l i t a c i ó d e l a
carretera de Vic (eix
principal d’accés i els casc
a n t i c d e M a n r e s a ,
g e n e r a n t U n i t a t s
d’actuació en espais
d’oportunitat.

CASC ANTIC DE MANRESA_DEGRADACIÓ
NECESSITAT D’EQUIPAMENTS
DINAMITZACIÓ DELS USOS ALTERNANCIA AL ÚS
RESIDENCIAL (MIXED USE)

ESPAI D’OPORTUNITAT

Espai regenerat:
CONSERVATORI

DE MUSICA*

1.ORDENACIÓ URBANA 2.ARQUITECTURA 3.ESTRUCTURA 5.INSTAL·LACIONS4.CONSTRUCCIÓ0.PRÒLEG

_DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
_RESPOSTA ALS OBJECTIUS ESTABLERTS

Es a través del reaprofitament dels espais buits del casc antic, els mitjans adequats per a revitalitzar la zona i
el seu entorn, a través d’un programa dinàmic i alternatiu al ús residencial, ja colmatat degut a la seva
densitat.

_PROGRAMA DINAMIC AMB RESPOSTA A NECESSSITATS DE LA CIUTAT

_ORGANITZACIÓ URBANÍSTICA INTEGRADA AL CASC ANTIC

_PERMEABILITZACIÓ DE L’ESPAI I CONNEXIONS VIÀRIES
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Manresa
“nou model sostenible”

REVITALITZACIÓ DEL
CASC ANTIC
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