Nota premsa de Meandre 26-9-21

Meandre es felicita de la presentació del pla Estratègic del riu Cardener però demana dues
actuacions concretes i prioritàries en la gestió del mentrestant .

El passat 8 de juliol vam assistir a la jornada de retorn del Pla estratègic del riu Cardener , un
taller molt participat que s’havia celebrat l’any 2019.
En aquesta interessant jornada se’ns va presentar un pla de futur pel riu Cardener, en el qual
hi van destacar aspectes com la necessària connectivitat longitudinal , la necessitat de
connexió amb la ciutat, la recuperació i el respecte de la biodiversitat o el tractament
diferenciat entre el dalt i el baix o el què seria el mateix: passeig i riba .
El Pla ha quedat reflectit en diferents mapes actuals i de futur havent dividit el tram de curs
del riu entre Sant Joan i Castellgalí en quatre trams.
Durant la jornada i en vistes al fet que algunes de les actuacions van per llarg, va sortir a debat
la necessària gestió del mentrestant. Què cal fer a curt termini ? Què és prioritari i factible ?
En aquest sentit Meandre vam seguir insistint en la importància de poder recuperar la
continuïtat longitudinal i la connectivitat amb la ciutat en dos punts claus. Son dues peticions
que fem des de fa 14 anys i que demanem siguin incloses en els propers pressupostos
municipals:

1. Arranjament de l ‘esllavissada del Passeig del Riu a l’altura de la Cova, despreniment
que trenca la continuïtat del passeig des de fa dècades i posa en perill als vianants que
fan el recorregut Pont Vell – Passera de l’albereda de Can Poc Oli, fa un any estrenada.
El 2022, es faran les celebracions dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa. Seria
genial poder celebrar aquesta efemèride amb la recuperació de la continuïtat del Passeig del
Riu , de fa anys esllavissat, passeig per on hi transcorren importants itineraris just a l’entrada
al centre històric de la ciutat.

2. Eixamplament i arbrat de la estreta vorera de la Crta de Cardona per arribar amb
seguretat al Pont Nou.
No podem esperar que s’executi l’esperat projecte d’eixamplament de voreres i arbrat de les
inhòspites i agressives Carretera de Cardona, i de Vic . Potser no ho veurem mai. Creiem que
l’eixamplament de la vorera d’aquest curt tram milloraria la seguretat dels molts vianants que
van de ciutat al parc Fluvial o travessen el riu pel Pont Nou per endinsar-se a la zona esportiva i
als itineraris de Collbaix i Riera de Rajadell.
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