Urbanització del Camí dels Corrals al Puigcardener
Manresa
•
•
•
•

Abans

Autoria del projecte: Pere Santamaria Garcia
Data d’execució: març 2008 - desembre 2008
Cost execució: 379.570 €
2
Metres quadrats intervenció: 2.500 m

Emplaçament

Situació de partida
L’antic Camí dels Corrals, de traçat irregular, sense urbanització i que permetia arribar
a petits corrals situats a mitja vessant del
turó, es trobava tancat al pas.
Situació actual
S’ha permès establir un recorregut per a
vianants, pràcticament horitzontal, que
connecta amb la nova plaça de La Reforma i l’aparcament subterrani al vessant
oest del turó. Al vessant est s’uneix amb
el punt d’inici del camí de la Cova de Sant
Ignasi de Loyola i, en un futur molt proper,
permetrà enllaçar amb l’arrencada de la
passera elevada que unirà el barri vell amb
el barri de Les Escodines. També s’adapta
a l’orografia i intenta mantenir part de la
vegetació autòctona.

Projecte

Després

Rehabilitació del Centre Cívic-Casal de Joves
Cardona
•
•
•
•

Abans

Autoria del projecte: Pere Santamaria Garcia
Data d’execució: setembre 2010 - juliol 2011
Cost execució: 771.875 €
2
Metres quadrats intervenció: 722 m

Emplaçament

Situació de partida
Era un local desocupat que havia acollit
el Casal de la Gent Gran. El nucli antic
presentava dificultats d’accessibilitat com
a conseqüència de l’orografia del municipi.
L’edifici tenia una escala oberta per connectar la part baixa de la població i la Plaça
de la Fira amb problemes d’inseguretat i
vandalisme.
Situació actual
S’ha fet una reforma i una renovació total
de l’edifici com a nou equipament: el Centre
Cívil-Casal de Joves. També s’ha construït
un nucli exterior vertical practicable, que
queda adossat a la façana i dóna cabuda a
un ascensor i a noves escales. D’aquesta
manera se soluciona l’accessibilitat des de
la part baixa de la població a la Plaça de la
Fira
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