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LA PROPOSTA: ESCOLA DE DANSA, 
SALA D’ACTES I PETITA MEDIATECA
Proposta de centre educatiu vinculat a la dansa que inclou 
en el seu programa una escola de dansa, una mediateca i una 
sala d’actes. Observant el plànol de Manresa i la situació dels 
equipaments d’aquest tipus que actualment hi ha a la ciutat, 
podem veure que el nou equipament representa un bon 
complement a la configuració actual d’equipaments.

EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE

La parcel·la del projecte, integrada al teixit urbà de l’Eixample 
del segle XIX, se situa en un punt clau pel que fa a les 
infraestructures del territori: està directament comunicada 
amb la infraestructura ferroviària, les línies d’autobusos de la 
regió i també amb les vies rodades vertebradores del territori 
català. Es troba al costat de l’estació d’autobusos de Manresa 
i també al costat de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya de Manresa-Alta. 

La seva remarcable centralitat en el territori, sumada a les 
bones comunicacions de la parcel·la, fan possible la concepció 
d’un centre educatiu vinculat a la dansa que tingui com a públic 
no només els ciutadans de Manresa, sinó la població de tot 
el territori de la Catalunya central. El nou equipament pretén 
convertir-se en un lloc de referència pel desenvolupament de 
l’art de la dansa.

MANRESA, capital de 
la comarca del Bages. Nus molt important de comunicacions, 
accentuat amb l’eix del Llobregat i l’eix transversal, entre la 
muntanya i el mar, entre les planes interiors de l’Urgell i la 
Segarra i les comarques orientals del país. Ha jugat sempre, 
al llarg de la història, un paper destacat en l’organització de la 
Catalunya central, ja que Manresa és just al cor de Catalunya: 
si es mira en un mapa, es troba que és situada al bell mig, a prop 
del centre de Catalunya (el centre geogràfic és el Santuari de 
Pinós, a prop i al nord-oest de Manresa).
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