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El gran Parc del Cardener: un repte
de ciutat
«S'han dissenyat, publicat i pintat itineraris senderistes que ressegueixen el riu
aigües amunt i avall. I s'ha transformat, amb molta empenta i pocs diners, alguns
petits espais»
El Cardener és un dels grans actius de la ciutat. Si hi traieu el cap, veureu que qualsevol
tarda hi ha centenars de corredors i de persones passejant i gaudint d'un espai fresc i agradable
d'alt valor natural. Des d'Esquerra apostem per convertir aquest espai en el Gran Parc del
Cardener: per motius ambientals, socials, culturals, lúdics i de salut.
Ciutadania i Govern tenim la responsabilitat, juntament amb altres administracions com
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de cuidar els 9 quilòmetres de riu que discorren pel nostre
municipi, un espai fràgil d'alt valor ecològic que acull un bosc de ribera, en procés de recuperació,
que és un dels hàbitats prioritaris a protegir per la seva gran productivitat, elevat consum de CO2 i
altíssima concentració de fauna salvatge. Avui dia ja és un oasi de biodiversitat. Hi nidifica una
colònia de 300 esplugabous i, després de dècades, s'hi ha tornat a veure un exemplar de llúdriga.
Però tenir un gran parc no és només una qüestió de justícia ambiental. És també, i sobretot, un
pulmó verd i un espai de gaudi per a totes les persones, tinguin la condició socioeconòmica que
tinguin. O, encara més, per a les persones que no es poden permetre agafar el cotxe i anar-se'n
als Pirineus o viatjar lluny quan volen una mica de natura.
En només dos anys, des de la regidoria d'Entorn Natural s'han dissenyat, publicat i pintat
itineraris senderistes que ressegueixen el riu aigües amunt i avall. I s'ha transformat, amb molta
empenta i pocs diners, alguns petits espais. Amb la col·laboració de molts voluntaris, s'ha eradicat
el mar de canyes de sota la Carpa del Riu -la qual cosa ens ha permès descobrir un tram de riu
de gran bellesa- i s'ha fet créixer un petit bosc de ribera entre la Reforma i el Pont Vell. I s'ha
organitzat la Festa del Riu, que ha donat a conèixer aquest indret a molts manresans i
manresanes que desconeixien el seu potencial.
Paral·lelament, l'any passat es va encarregar al Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis un
estudi sobre la qualitat del bosc de ribera i de la fauna del riu. Es tracta d'un document que ens
ha d'ajudar a orientar les accions futures i a optar a projectes europeus i a altres fonts de
finançament extern. A més, s'ha obtingut un projecte de l'ACA que permetrà desbrossar el canyar
que hi ha per sobre l'Eix Transversal i substituir-lo per un bosc de ribera i un camí per accedir a
Sant Joan sense haver de passar pel costat de la carretera.
Per acabar, ja aquest mes de març, vam celebrar un profund debat amb participació d'entitats,
tècnics, experts i ciutadania. Dels resultats de la jornada n'ha de sortir el futur Pacte pel
Cardener, un ampli acord que ha de permetre transformar el Cardener en el gran parc que
desitgem: un parc de combini els espais naturals reservats per a la reproducció de la fauna amb la
divulgació de la gran concentració de patrimoni industrial que explica la història recent de la ciutat, un
espai on poder descansar i conversar, on teixir cohesió social, on fer salut, on córrer i respirar aire
fresc, un espai que esdevingui, encara més, un dels principals pilars de la qualitat de vida de
Manresa. Un espai de trobada de tots els manresans i manresanes.
Per aconseguir tot això, cal emprendre nombroses accions: eradicar espècies invasores, fer
créixer el bosc de ribera, adaptar les rescloses perquè els peixos autòctons les puguin superar,
millorar els accessos al riu des de la ciutat, instal·lar mobiliari, situar algun quiosc per prendre un
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refresc, transformar l'entorn de la Carpa del Riu per obrir l'espai, completar el projecte de la Via
Blava del Cardener i vetllar perquè el nou col·lector de salmorres es faci ben aviat.
Tenim els coneixements, i moltes ganes de donar un gran impuls al Gran Parc del Cardener.
Ens hi acompanyeu?
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