
La decisió per part de l’Ajunta-
ment d’eliminar el tram del carril
bici entre la plaça Espanya i la de
Crist Rei comença a aixecar polse-
guera. Amb un to que en cap cas
no vol ser expeditiu, però que pre-
tén deixar les coses clares, l’asso-
ciació Manresa en Bici ha volgut de-
manar a l’Ajuntament que expliqui
les raons que considera que hi ha
a favor de treure el tram esmentat,
ja que, al seu entendre, fer-ho no-
més comportarà desavantatges.

Actualment, com ja va infor-
mar Regió7, l’Ajuntament estudia
com substituir el polèmic tram
del Passeig que eliminarà. Manre-
sa en Bici  fa notar que, com a as-
sociació, «hem tingut i continua-
rem tenint una actitud positiva i de
col·laboració amb el govern de la
ciutat. Valorem positivament la
disponibilitat que ha mostrat el go-
vern de parlar-ne i buscar solucions
de consens. Estem convençuts que
qualsevol govern està obligat a
treballar en favor de la pacificació
del trànsit i, per tant, de la reduc-
ció del cotxe particular al centre de
la ciutat, i Manresa en Bici és un
aliat en aquest treball. Per tant, no
volem entrar ni en xantatges ni en
pressions. No volem tenir una po-
sició immobilista davant de qual-
sevol proposta, però del que sí
som partidaris és del debat i del
contrast d’opinions». Dit això, fan
notar que els «agradaria saber els
motius, les raons i els avantatges
per a la ciutat de treure aquest
tram del carril bici» perquè, de

moment, apunten, «coneixem el
plat de la balança dels desavan-
tatges». I els enumera: «desunió de
l’itinerari al parc de l’Agulla o al
Congost per als usuaris de la bici-
cleta que necessiten protecció del
trànsit rodat; circulació de bici-
cletes entremig dels vianants, i
que els vianants se sentin amena-
çats; [els vianants] no podran exigir
als ciclistes que circulin fora de l’an-
dana central; introducció d’ex-
pectatives d’aparcament al centre
de Manresa que generarà més cir-
culació allà on cal evitar-ne; re-

ducció de les freqüències de pas del
bus urbà, que s’haurà d’esperar da-
vant de les maniobres d’aparca-
ment que seran constants; i em-
pobriment de la imatge dels co-
merços vistos des del Passeig, que
tornarà a cobrir-se de vehicles».
A aquesta llista, l’associació hi afe-
geix «un últim greuge psicològic
molt important: la ciutat fa un pas
enrere en la desocupació del cot-
xe al centre. Posant cotxes allà on
els havíem tret no tan sols ens fa
perdre el que havíem guanyat
abans, sinó que perdem molt més:

debilitem encara més qualsevol
pas endavant que es faci en el futur,
que ja costarà prou». Insisteixen a
dir que, «sabudes les raons que hi
ha en contra de treure el carril bici
del tram central de Passeig, ens
agradaria saber les raons que hi ha
a favor. Nosaltres no som capaços
de trobar-ne cap. No dubtem que
hi siguin. Ens agradaria saber-les». 

El carril bici va començar a fun-
cionar sencer, és a dir, des del
Congost fins al parc de l’Agulla, per
les Festes de la Llum del 2010. Ho
va fer amb polèmica, ja que la de-
cisió del tripartit, que aleshores go-
vernava, d’eliminar una quinzena
d’aparcaments a la calçada de la
banda del multicinemes Atlàntida
per fer-hi passar el carril bici des de
la plaça Espanya a la de Crist Rei,
va rebre dures crítiques de la UBIC
i de l’Associació de Veïns del Pas-
seig i Rodalies. Cal dir que aquests
aparcaments de zona blava es van
traslladar al carrer de Circum-
val·lació, on, fins aleshores, eren
aparcaments de franc. El recorre-
gut del carril bici recorre una dis-
tància de 8,2 quilòmetres. 
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Manresa en Bici demana a l’Ajuntament
per què vol treure un tram per a ciclistes

L’associació diu que només troba desavantatges al fet d’eliminar la part polèmica del Passeig

Una trentena llarga de persones
van assistir a l’acte de presentació
a Manresa de l’ecoxarxa del Bages
A bona hora. Es tracta d’una co-
munitat d’intercanvi de béns i ser-
veis formada, de moment, per 36
persones del Bages i de l’entorn de
la comarca. L’objectiu, tal com ex-
pliquen a la web abonahora.word-

press.com, és ser «una alternativa
real i possible a l’actual sistema
econòmic, que no ens agrada i que
trobem injust». La presentació va
tenir lloc abans-d’ahir al vespre al
local de la cooperativa de consum
responsable l’Almàixera, al carrer
de la Verge de l’Alba, dins els actes
de la Festa Major Alternativa de
Manresa. Esteve Badia i Francesc

Rota es van encarregar d’explicar
el funcionament de l’ecoxarxa als
presents,  ressaltant que a Catalu-
nya ja n’hi ha una quinzena en
funcionament i que, per tant, «no
és  cap experiment estrany», sinó
una via per satisfer les necessitats
quotidianes mitjançant una eco-
nomia més democràtica i justa
que la que impera actualment.
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La comunitat d’intercanvi de serveis
i béns A bona hora es ‘ven’ a Manresa

Ciclistes passant pel tram del carril bici del passeig de Pere III
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Esteve Badia fent les explicacions als assistents a l’acte, a l’Almàixera
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El monument que
ret homenatge a la
sardana cau a trossos

Les imatges són prou eloqüents
del mal estat en què es troba el
monument a la sardana que hi ha 
a la plaça Cots. Manquen lloses a la
part superior del monument, que
està molt deteriorat. De la placa del
terra, on hi ha la llegenda «Ciutat
Pubilla de la Sardana. 21-4-63», 
en falta un tros. Per arrodonir-ho, la
plaça on s’estan un i altra està molt
deixada, plena de fulles i amb la
gespa molt descuidada. Fa pena.



L’ESPIETA
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L’associació Manresa en Bici re-
coneix que l’itinerari per a bici-
cletes des del Congost fins al parc
de l’Agulla, tot i ser «una aposta im-
portant per millorar la mobilitat al-
ternativa al cotxe particular», té as-
pectes millorables, i en destaca
com el principal «la continuïtat de
la senyalització en tots els trams».

Per a l’associació, «la diversitat
de visualitzacions de l’itinerari
provoca que molta gent no apre-
ciï la seva continuïtat i, per tant, la
seva raó de ser. Sabem que aques-
ta diversitat d’indicacions és ne-
cessària perquè no s’ha pogut se-
gregar la circulació amb bicicleta
en tots els trams de l’itinerari,
però entenem que caldria trobar
un senyal identificatiu que po-
gués marcar-se al paviment i que
servís de referència unitària». Al
carril bici de Manresa hi ha vuit ti-
pus de trams diferents, depenent
de si és una via per a vianants i ci-
clistes, o per a ciclistes segregada
del trànsit, o per a ciclistes ados-
sada a la calçada, etc, etc.

L’associació admet
que l’itinerari té
defectes i en
destaca el de 
la senyalització

Un senyal del carril bici
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«No volem tenir una posició
immobilista davant de
qualsevol proposta, però sí 
que som partidaris del debat»

«Ens agradaria saber les
raons que hi ha a favor.
Nosaltres no som capaços
de trobar-ne cap»


