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Urbanització de Santa Clara (1982)
CRÃ’NICA SOCIAL.Â La urbanitzaciÃ³ dels carrers Nou i Vell de Santa Clara es va produir amb
l'intercanvi del juny de 1981 entre l'Ajuntament i els jesuÃ¯tes de la Cova de Sant Ignasi, arran de
la permuta dels terrenys de la Sala Loiola, que es va rebatejar com a Sala Ciutat, pels terrenys
ocupats pel camp de futbol del Santa Clara per part de l'Ajuntament als religiosos.
Foto: Manolo Sánchez (ACBG).

La Sala Ciutat es va inaugurar el desembre de 1960, va deixar de funcionar l'octubre de 2007 i
es va enderrocar a partir del novembre de 2015. A la part dreta de la imatge, s'observa una
porteria de futbol, una cistella de bàsquet i diversos vehicles aparcats (Citroën, Seat 600, Seat 127
i un Land Rover de les obres); el tractor ajuda a col·locar els tubs, abans de la presència dels
dúmpers, i el camió s'enduia runa, al costat de la vorera de l'esquerra. Aquest terreny privatitzat
va passar a ser propietat de la Cova de Sant Ignasi, que va engrandir els jardins, amb la
construcció d'un mur de separació amb el carrer Nou de Santa Clara. Posteriorment, els jesuïtes
van fer un pontet per poder traspassar els dos jardins existents.
La casa més alta, a l'esquerra de la fotografia, amb finestres a la façana, va ser construïda el
1863, al número 10 del carrer Santa Clara -avui arrebossada i pintada de rosa-, que separa el
carrer Nou del Vell, on pertany la primera casa més a la dreta, de 1772, i també arrebossada.
Formen part d'un grup de cases de l'Eixample del sector de les Escodines, entre mitjan i finals
del segle XIX, quan encara exercia com a carrer de sortida cap a Barcelona pel camí ral i, en la
pràctica, eren les cases més allunyades del centre de Manresa. Algunes tenen antics horts que es
van convertir en jardí. Els arbres de la dreta donaven ombra a l'estiu. Actualment hi ha una nova
vorera i el doble d'aparcament, en un carrer rebaixat. En la fotografia, s'observa la col·locació
d'una canonada nova, ja que arran dels problemes que hi havia hagut a la Balconada amb els
sifons, amb els 496 pisos habitats des de juny de 1980, es va decidir ampliar la capacitat dels
nous tubs, en previsió del creixement de la zona. En la fotografia s'observa com s'està a punt
d'asfaltar el carrer per convertir-se en un dels dos accessos al barri de la Balconada,
conjuntament amb la carretera del Pont de Vilomara. Una mica més avall, en el carrer de Sant
Bartomeu trobaríem l'antiga presó de Manresa i l'actual configuració del Casal de les Escodines.
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