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Els reptes turístics del nucli
antic de Manresa
Cal comencar per dir que I'Ajuntament
de Manresa va iniciar, fa uns quatre anys,
un procés de treball que I'ha portat a
impulsar una política de promoció turística
que esta resultant eficac. Una política que
té garanties d'exit perque esta planificada
perque
ha comencat
amb visió estrateaica,
.
.
per la base (i no per la teulada com polítiques anteriors), perque és progressiva i integradora, perque
és oberta a la realitat comarcal, perque t é una base cultural que la dignifica, etc.
En qualsevol cas, la política turística municipal parteix
de posar en valor els indrets histories i monumentals fonamentalment del nucli antic i també del centre. I ho fa a
través de tres itineraris tematics que relliguen els diversos
exponents patrimonials. ltineraris que parteixen de I'Oficina de Turisme nova (situada als baixos del Museu) i s'escampen fins al centre comercial de la ciutat.
És evident que aquesta política reeixida ha provocat un
fenomen: allo que manca, allo que no esta bé, és de cop
i volta rnolt més evident. Si no es fessin visites dramatitzades al carrer del Balc (per cert, amb molt kxit) potser
ningú no sabria encara que existeix, perb segur que ningú
no es queixaria de I'estat lamentable en que es troba ...

La Seu. Aquesta nostra "catedral" esta en
procés de rehabilitació. Peró cada dia que
passa h i hauran menys excuses per no desenvolupar el projecte turístic inclos en el pla
director. Aquest projecte convertiria la Seu en
un veritable focus d'atracció. Encara diria
més, en un important mode de rendibilitzar
el patrimoni amb el cobrament d'entrada
(cosa que ara no fan). El conservadorisme en
la gestió del monument és el principal fre a
un major aprofitament turístic del monument.
L'entorn de la Seu: la recuoeració de les
muralles i del riu. Es un altre repte historic
que modificaria la relació de la mateixa ciutat amb el r i u
entes com un espai extraordinari, de gran atractiu paisatgístic. Posar en valor els camins de ronda del Puigcardener. les ribes del riu. etc. és un dels reptes que ara
mateix no figuren enlloc, pero que són cabdals.
El Museu. Només una paraula en aquest sentit: si no
podem fer un gran museu, fem un petit museu perb que
sigui digne, mentrestant no hi ha els recursos per fer el
gran museu. El que no pot ser és que continuem ensenyant
un desastre als visitants, queja vénen en quantitats importants, i que es multiplicaran en el futur.
La xana de carrers. El manteniment de I'estetica antiga
de la ciutat és un concepte que cal preservar, al meu
entendre, sempre i quan la qualitat urbana, la netedat, la
c o n s e ~ a c i ó ,etc. facin del nucli antic un espai agradable.
Un altre repte.

Els reptes:
El carrer del Balq. És una joia en brut, una joia desconeguda i enterrada. De gran valor patrimonial i de gran
potencial turístic. Es pot afirmar que sera, quan estigui
arranjat i dinarnitzat, un dels grans focus d'atracció turística de la comarca, per la seva singularitat i el seu dinamisme.

Segurament n'hi ha més, de reptes. Pero també h i ha
moltes esperances que els projectes turístics contribueixin
a la revitalització del nucli antic. Cornerc, restauració, cultura, van units en aquesta comesa que és fer de la ciutat
de Manresa una destinació coneguda, reconeguda i apreciada. Els fonaments els tenim, i ben posats, ara cal treballar per recollir-ne, cada dia més, els fruits.

Jaume Calsina

Dissenyadur

"A rnitjans dels 9 0 el reclarn era el preu. El nucli antic
estava infravalorat i la poca competencia de prornotors deixava entreveure el bon negoci que seria i ha estat fins a
dla d'avui la prornoció irnmobiliaria i el rnercat de fa construcció."
Joan Cornellas

El dubte es crea, analitzant si estern aprofitant prou bé
I'irnpuls econornic dels nostres dies, Vehicular els recursos
i encarar-los cap a un mateix objectiu pel Nucli Antic ha
de ser clau pel futur de la prornoció i del propi Municipi.
Cal esrnentar que sovint la promoció cultural privada, i
la prornoció comercial s'ubiquen en segon terme, pero són
igual d'irnportants, ja que es complementen, tenen rnolt
rnés risc i poden tenir rnenys lucre.
És evident que el PIRNA centra els seus esforcos en la
rehabilitació del nucli antic, i esdevé la base i I'eina per
a la seva recuperació. Estableix unes prioritats, marca un
carní a seguir, pero no s'atura arnb prou ferrnesa al problema global, sociai i transversal existent.
A dia d'avui, el valor del sol i els irnmobles s'ha actualitzat a l'alca corn a resultat del fenornen del rnornent
econornic. Aquest creixement és la base de la nostra econornia, o una de les seves vessants més irnportants, per
tant, tarnbé ens afecta a nosaltres de manera rnolt directa
i Íaríern bé d'encaixar-la amb la rnaxirna efectivitat cap a
objectius rnés clars i enriquidors.
Horn pot veure pels carrers, joves clenxinats enganxant
cartells i apuntant telefons per a possibles contactes i operacions de compra-venda. El nucli antic i la ciutat de Manresa en són plens, peró tinc el dubte de saber si ho estem
aprofitant tot aixb, de Íins quan durara, de si s'esta creixent correctarnent, i el rnés irnportant: per que s'ha de prornoure privadarnent I'activitat económica al Centre Histdric
Manresa i no a una altra localitat considerant la inversió
que ve de Barcelona i del litoral?
Cal crear el valor afegit. Ha d'esdevenir l'elernent indispensable per a Manresa i el seu entorn. Ha d'estar capacitat per actuar de pol d'atracció d'inquietuds i projectes
que necessiten d'un rnarc particular i d'un entorn específic entes corn a un producte únic.
Ha d'actuar corn a refugi en la propia ciutat, d'aixopluc
cultural i de dinarnitzador social.
Ha d'esdevenir un entorn particular, atípic, sincer i
equilibrat on invertir-hi sigui un repte encoratjador i perrneti fer possibles projectes a petits i grans.

Per aixb, crec irnportant enumerar a rnode de requerirnents les peticions següents i les proposo per a la revisió
del PIRNA:
- No deixar en rnans dels prornotors la responsabilitat
de rehabilitar arnb qualitat i arnb valor cultural. Ha
de ser una obligació i un valor afegit.
- Rigidesa
en el cornplirnent de la normativa de rehabilitació de facanes (aires acondicionats, estenedors,
retolacions, rnaterials), i que s'hi intervingui en cas
contrari.
- Educar i sensibilitzar els prornotors, de la importancia
de la seva activitat i la repercussió en i'entorn. Crear
un entorn on nornés fer arnb cura les coses sigui possible.
- Recuperació de part del 5 0 % de les vivendes i locals
buits, per a activitats i projectes que puguin donar
valor afegit, Atraure les ernpreses de pes, els estudis
independents, la gent jove, les arts, els oiicis i els
joves ernprenedors. Que la propia activitat ja es respiri al nucli antic.
La prornoció a petita escala és irnportant ja que pot
ajudar a tramar un teixit social rnés compensat.
- Prendre consciencia de I'envellirnent de la societat I
ajudar el cornerc de proxirnitat estudiant les noves
necessitats arnb previsió de futur.
- Augrnentar la sensibilitat arnb l'entorn actual protegint facanes, retolacions, tancarnents i espais interiors que puguin ser enriquidors.
Cal recordar que tot el que es antic no ha de ser valuós
forcosarnent. Hi ha establirnents que calen ser protegits i
inventariats com a tipologia propia de comerc.
És irnportant que s'aconsegueixi un alt nivel1 d'intervenció al nucli antic. S'hi ha de procurar els professionals
i prornotors rnés respectuosos amb l'entorn, i prioritzar el
seu treball,
- Cal idear un projecte transversal i arnb visió de Íutur

que sigui tarnbé la base per a la prornoció i el negoci
en el Íutur i pugui captar inversions exteriors durant
els proxirns anys,
La rnobilitat, la rehabilitació, el treball evident i visibie
de FORUM entre d'altres són factors que intervenen directarnent en la prornoció, Tots aquests eternents, inclosos al
PIRNA, són aspectes indispensables p e r a la recuperació
del nucli antic, i petits engranatges d'una rnaquina que
cal anar ajustant davant les noves necessitats.

Maurici Rosell
Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC)

M'han encomanat tractar el comer$ del
Barri Antic, i jo us en parlaré des de I'experiencia de tota la meva vida al darrere del
taulell.
Es un sector amb un comer$ molt tradicional. arrelat fortament a la ciutat, que ha
anat passant generació rere generació amb
el treball diari. El món comercial ha variat
molt d'uns anys enea en els seus habits, i
el comerciant de tota la vida esta lluitant
per posar-se al dia en la renovació de les
instal.lacions, en la imatne.
la retolació.
etc. I en aixb hi esta contribuint forca els
ajuts que I'Ajuntament de Manresa ofereix per actualitzar
els establiments i, sobretot, intentant formar la dependencia en I'article corresponent.
Val a dir que la feina que esta portant a terme el Fornent
de la Rehabilitació Urbana de Manresa, és molt valida
també per al comerc, perque si es rehabiliten els habitatges, rebrem nous habitants al Barri Antic, els quals probablement faran les seves compres als nostres comercos.
Seguidament, vull parlar de la ubicació del comer$ del
Barri Antic. situat entre les diferents Muralles i cap al

sector del Passeig del Riu. Via Sant lgnasi i
Escodines, en que la principal dificultat que
trobem és la manca d'aparcaments a prop
dels nostres comercos, i que els mitjans de
transport urba no hi accedeixen. Per aquest
motiu, creiem que seria molt interessant la
circulació de microbusos per aquests carrers,
per tal d'apropar al maxim el centre de la
ciutat amb les diferents places de la zona.
Amb aixo aconseguiriem que les persones
d'edat avancada o amb dificultats de mobilitat poguessin desplacar-se més cbmodament
per la resta de la ciutat.
Sabern que hi ha uns projectes per adaptar unes places
d'aparcament a la zona, per aixo creiem que la voluntat
dels dirigents de la ciutat és solucionar el més abans possible aquesta important mancanca d'aparcaments, la qual
cosa resultara molt favorable per al comer$ del Barri. Possiblement, quan hi hagi més places d'aparcament a la
ciutat, tota la comarca s'adrecara a nosaltres per fer les
seves compres, perque en qualitat, servei, especialització,
personalització i tracte som el número 1.

