
El portaveu del govern de Man-
resa i exregidor d’Urbanisme,
Marc Aloy, ha confirmat a Regió7
la voluntat dels propietaris dels 
terrenys situats davant la Cova de
construir-hi un hotel, projecte
que ja va ser avançat per aquest
diari el 14 de setembre passat.
Malgrat que l’Ajuntament i la pro-
pietat privada dels terrenys fa al-
menys dos anys que estan en ne-
gociacions, segons ha pogut cons-
tatar aquest diari, encara no s’ha
arribat a cap acord que permeti
executar la iniciativa.

Si l’edificació d’un equipament
turístic en aquest emplaçament
prospera i s’acaba fent realitat,
anirà acompanyada d’un gran es-
pai de parc urbà i una zona desti-
nada als autobusos que porten vi-
sitants al centre d’espiritualitat, i
comportarà enderrocar els edifi-
cis que hi ha entre la Cova i la ca-
rretera de Manresa a Abrera –con-
tinuïtat del passeig del Riu–, se-
gons ha pogut saber Regió7. De
fet, els usos turístics i hotelers a
l’entorn de la Cova ja eren previs-
tos al POUM aprovat el 2017.

Fonts molt properes a la trami-
tació urbanística que s’està duent
a terme per fer possible la trans-
formació de l’àmbit de la Cova
han detallat a aquest diari que la
negociació es troba ara pendent
del conveni urbanístic que fixi els
criteris exactes segons els quals
s’ha de desenvolupar el projecte.

Hi ha esquemes de com quedaria
l’equipament i com s’integraria a
l’entorn. I tot i que no hi ha res fir-
mat, les mateixes fonts asseguren
que la iniciativa té moltes possi-
bilitats de tirar endavant. Malgrat
l’intent d’aquest diari de contactar
amb la propietat, aquesta ha de-
clinat fer cap tipus de declaració. 

Gran millora per a les Escodines
Si així acaba sent, es guanyarà més
espai públic que privat, desta-
quen les mateixes fonts, ja que
una part important dels terrenys
en qüestió ara edificats passarien
a ser parc públic. A més, s’habili-

taria un espai per als autobusos i
es facilitaria l’accés de la Cova.
També insisteixen que aquest
projecte aportaria valor afegit al
sector i seria una gran millora per
a la ciutat, per als jesuïtes i per al
barri de les Escodines, «que ara
està molt oblidat», lamenten.  Se-
gons apunten les fonts coneixe-
dores d’aquest projecte, la comu-
nitat jesuïta «està molt d’acord en
tot el que sigui endreçar la part de
sota la Cova». Un dels problemes
amb què es troba el centre d’espi-
ritualitat és que sovint no té prou
capacitat per allotjar pelegrins i vi-
sitants a les seves instal·lacions. 

A banda de mesos de negocia-
cions entre la propietat i represen-
tants del consistori per a la cons-
trucció d’un hotel a la façana sud
de Manresa, tal com ja va avançar
aquest diari, s’estan fent tramita-
cions urbanístiques que alentei-
xen el procés, segons les mateixes
fonts, ja que són «gestions lentes»
però, a més, hi ha hagut eleccions
pel mig, que encara han retardat
més l’acord.

Usos turístics al POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) que va entrar
en vigor el 27 d’octubre del 2017 ja

va definir com a usos possibles en
aquest àmbit els que comple-
mentessin  l’oferta vinculada a la
Cova, entre els quals hi ha el turís-
tic i hoteler. Per tant, des de fa gai-
rebé dos anys, la zona té aquesta
qualificació i possibles usos. 

El document va delimitar un
Pla de Millora Urbana amb la vo-
luntat de fer possible la transfor-
mació d’aquest àmbit, amb diver-
sos objectius: fer créixer l’espai
públic per transformar-lo en un
parc que faci de ròtula entre el
parc del Cardener i la vall del Pa-
radís; millorar la connectivitat en-
tre la ciutat i el barri de Sant Pau,
ja que en tot aquest àmbit l’espai
per a vianants és pràcticament
nul; substituir les actuals edifica-
cions per unes de noves, ben si-
tuades i sobretot que permetessin
obtenir aquest espai lliure i, per
altra banda, respectant el patri-
moni arquitectònic que hi ha a
l’entorn –tant la Seu com el Pont
Vell són Bé Cultural d’Interès Na-
cional (BCIN) i la Cova és un Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL); i
millorar l’accessibilitat al santuari
de la Cova, des de la cota de la car-
retera, ja que el camí de la Cova no
té les condicions adequades per
al trànsit d’autobusos.

El maig del 2018, el ple de la cor-
poració va aprovar l’Avanç de Pla-
nejament per a la Modificació
puntual del POUM. La Cova-Creu
del Tort, per ajustar l’àmbit de
transformació de tota la façana
sud, des de la Cova fins a la creu
del Tort. Tots els grups excepte la
CUP, que es va abstenir, van votar-
hi a favor (vegeu pàgina 3).

Els edificis de sota la Cova s’enderrocarien i
es faria un gran parc si tira endavant l’hotel
El govern de Manresa està negociant amb la propietat dels terrenys la construcció d’un equipament turístic i més espai públic

Els arquitectes consultats per
aquest diari demanen prudència
a l’hora de valorar el projecte fins
que no se’n coneguin més detalls,
però coincideixen que la façana
sud de Manresa és un bon em-
plaçament per construir-hi un
hotel, sempre que aquest s’inte-
gri bé en l’entorn patrimonial i

històric que formen la Cova, la
Seu i el Pont Vell. Entre d’altres,
l’edifici hauria de respectar les
baumes que hi ha des de la Refor-
ma fins a Sant Pau, apunta Lluís
Piqué, que va ser el delegat del
Bages-Berguedà del Col·legi d’Ar-
quitectes. Una opció per no mo-
dificar el perfil de la Cova, diu, se-
ria fer edificis separats però amb
nexes entre ells, de poca alçada. 

L’arquitecte de la Seu, Jaume
Soldevila, recorda que hi ha una
normativa que s’ha de respectar.
«Si no envaeixen la Cova, és una
bona ubicació. A més, qui ho por-
ta segur que són especialistes que
estimen Manresa i no deixaran

fer-hi un nyap». Per la seva ban-
da, Pere Santamaria valora que,
«si volem ser referent a la comar-
ca, hem de tenir places hoteleres
a disposició de qui vulgui visitar
la ciutat», i sentencia que, «si algú
vol fer un hotel a Manresa, li hem
de donar les gràcies!». Per a San-
tamaria, la ciutat ha donat l’es-
quena al riu durant anys, però
«això ara està canviant», diu. 

El també arquitecte Jaume Es-
pinal, expresident d’Ampans i ex-
director de Càritas, no està «gens
preocupat» pel fet que a l’entrada
de Manresa hi hagi aquest servei
hoteler, però destaca que s’haurà
de fer amb «molt de tacte».
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Arquitectes demanen prudència fins
que es coneguin els detalls del projecte
Professionals consultats
per aquest diari troben bé
l’emplaçament sempre que
l’hotel s’integri en l’entorn

«Costa de creure que trigui
tant a consensuar-se l’acord»

Enric Masana, secretari del
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya a les comarques centrals,
ha confirmat, consultat per
aquest diari, que fa dos anys que
s’està treballant en el conveni
entre l’Ajuntament i els propie-
taris dels terrenys on es cons-
truiria l’hotel, temps que valora
com a «més que suficient» per
arribar a un acord. Masana, co-
neixedor del projecte, ha apun-
tat que els retards en el procés
«no són justificables» i els ha
atribuït a una «qüestió de crite-
ris» del consistori. «Costa de
creure que trigui tant a consen-
suar-se el conveni», ha expres-

sat. L’arquitecte manresà creu
que un hotel «a tocar de la Cova
ajudaria molts els jesuïtes per
oferir un hostalatge lligat a la
seva Casa d’Exercicis, que està
superada per acollir gent». Se-
gons Masana, seria un model de
negoci «totalment exitós». 
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Vista de la Cova de Manresa des del parc de la Seu, amb l’Hospital de Sant Joan de Déu al fons
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URBANISME Coincidint amb Manresa 2022, que celebra els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi de Loiola a la ciutat, l’Ajuntament treballa en
la modificació del POUM en l’àmbit de la Cova, que comportaria la transformació de la façana monumental i històrica de la capital del Bages


