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Annex I. Propostes recollides al web 
participa.gencat.cat
 

Les propostes que figuren a co
plataforma participa.gencat.cat

 

PROPOSTA 1 

Títol: Territori i paisatge. Recuperar la con

Autor/a: Meandre 

Eix de treball: Territori i paisatge

Contingut: Recuperar la connectivitat cívica i ecològica entre l'Agulla i el Poal i entre l'Agulla i 
l'horta de Viladordis. Proposem la renaturalització del corredor del G
del GRAU i la execució de un pas de vianants i fauna modèlic a la C16 a l'altura del Guix.
Proposem anular l'estudi informatiu d'eix viari entre la C 25 i la C16 que acabaria de segregar 
l'entorn en els seus 360 º. 
Proposem no desenvolupar el polígon de Sant Isidre IV i mantindre l'activitat agraria.

Adhesions: 1 

 

PROPOSTA 2 

Títol: Tipus equipaments i integració en el paisatge

Autor/a: Meandre 

Eix de treball: Usos i activitats

Contingut: Integració paisatgística modèlica de l'ETA
Replantejar ubicar una piscina al sud de l'Agulla. Malgrat maridaria amb la icona de l'aigua, 
implicaria un excés de visitants a l'entorn i problemes de mobilitat.
Trasllat del pàrquing de caravanes del cantó est del llac per l'impacte negatiu al paisa
Optar pel turisme rural i no pas de hotels.
Integració del club de tenis amb el paisatge.
Afavorir restauració de qualitat i de productes locals

Adhesions: 0 

 

PROPOSTA 3 

Títol: Mobilitat i prioritats 

Autor/a: Meandre 
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Propostes recollides al web 
participa.gencat.cat 

Les propostes que figuren a continuació són una transcripció literal de les que s’han fet a la 
plataforma participa.gencat.cat 

Territori i paisatge. Recuperar la connectivitat cívica i ecològica 

Territori i paisatge 

Recuperar la connectivitat cívica i ecològica entre l'Agulla i el Poal i entre l'Agulla i 
roposem la renaturalització del corredor del Grau tallat pel Polígon buit 

del GRAU i la execució de un pas de vianants i fauna modèlic a la C16 a l'altura del Guix.
Proposem anular l'estudi informatiu d'eix viari entre la C 25 i la C16 que acabaria de segregar 

esenvolupar el polígon de Sant Isidre IV i mantindre l'activitat agraria.

Tipus equipaments i integració en el paisatge 

Usos i activitats 

Integració paisatgística modèlica de l'ETAP . 
Replantejar ubicar una piscina al sud de l'Agulla. Malgrat maridaria amb la icona de l'aigua, 
implicaria un excés de visitants a l'entorn i problemes de mobilitat. 
Trasllat del pàrquing de caravanes del cantó est del llac per l'impacte negatiu al paisa
Optar pel turisme rural i no pas de hotels. 
Integració del club de tenis amb el paisatge. 
Afavorir restauració de qualitat i de productes locals 
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ntinuació són una transcripció literal de les que s’han fet a la 

Recuperar la connectivitat cívica i ecològica entre l'Agulla i el Poal i entre l'Agulla i 
rau tallat pel Polígon buit 

del GRAU i la execució de un pas de vianants i fauna modèlic a la C16 a l'altura del Guix. 
Proposem anular l'estudi informatiu d'eix viari entre la C 25 i la C16 que acabaria de segregar 

esenvolupar el polígon de Sant Isidre IV i mantindre l'activitat agraria. 

Replantejar ubicar una piscina al sud de l'Agulla. Malgrat maridaria amb la icona de l'aigua, 

Trasllat del pàrquing de caravanes del cantó est del llac per l'impacte negatiu al paisatge. 
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Eix de treball: Mobilitat 

Contingut: Prioritzar vies verdes agradables entre trama urbana i l'Agulla: 1. Barri de la 
Parada- Agulla . 2. Parc de Can Font
afavorir l'anar-hi a peu. 
Prioritzar connectivitat cívica entre el Poal i l'A
inexistent. 
Circulació rodada perimetral
Transformar vies verdes el Camí del "Supeco" i Cra de Santpedor i Camí del Grau
Via verda fins Santpedor. 
Portes o punts de trobada amb pàrquing limitat

Adhesions: 1 

 

PROPOSTA  4 

Títol: Aprofitar camins actuals

Autor/a: Pere Serra 

Eix de treball: Mobilitat 

Contingut: Per millorar i desviar el transit camí Supeco transit procedent Santpedor, hi ha 
l’alterativa de millorar el camí que va de Ampans i que pot arribar a sortir 
Supeco . Caldria eixamplar-lo, asfaltar
passejar i anar amb bicicleta com si fos una via verda. El punt complicat seria ampliar pas de 
sota la via zona Ampans. 
També serviria per la gent de Pineda per anar a Sant Fruitós.

Adhesions: 0 

 

PROPOSTA 5 

Títol: Comentaris i propostes alternatives a les especificacions del PD del Parc de l'Agulla 
elaborat pel col·lectiu de veïns i veïnes afectats

Autor/a: Vivim a l’Agulla 

Eix de treball: Altres 

Contingut: El col·lectiu de veïns/es afectats pel PD del Parc d’Agulla, i en el marc del procés
participatiu vigent, volen aportar els comentaris, valoracions i alternatives que es
descriuen a continuació, i que esperen siguin recollits en la proposta final

(veure Annex VII) 

Adhesions: 144 

 

PROPOSTA 6 
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Prioritzar vies verdes agradables entre trama urbana i l'Agulla: 1. Barri de la 
Agulla . 2. Parc de Can Font- Agulla millorant el recorregut del camí de les Aigües per 

Prioritzar connectivitat cívica entre el Poal i l'Agulla per travessar la Cra de Santpedor avui 

Circulació rodada perimetral 
Transformar vies verdes el Camí del "Supeco" i Cra de Santpedor i Camí del Grau

Portes o punts de trobada amb pàrquing limitat 

Aprofitar camins actuals 

Per millorar i desviar el transit camí Supeco transit procedent Santpedor, hi ha 
l’alterativa de millorar el camí que va de Ampans i que pot arribar a sortir a la part final camí 

lo, asfaltar-lo i també es podria crear un camí lateral per on 
passejar i anar amb bicicleta com si fos una via verda. El punt complicat seria ampliar pas de 

t de Pineda per anar a Sant Fruitós. 

Comentaris i propostes alternatives a les especificacions del PD del Parc de l'Agulla 
elaborat pel col·lectiu de veïns i veïnes afectats 

El col·lectiu de veïns/es afectats pel PD del Parc d’Agulla, i en el marc del procés
participatiu vigent, volen aportar els comentaris, valoracions i alternatives que es
descriuen a continuació, i que esperen siguin recollits en la proposta final del mateix.
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Prioritzar vies verdes agradables entre trama urbana i l'Agulla: 1. Barri de la 
Agulla millorant el recorregut del camí de les Aigües per 

gulla per travessar la Cra de Santpedor avui 

Transformar vies verdes el Camí del "Supeco" i Cra de Santpedor i Camí del Grau 

Per millorar i desviar el transit camí Supeco transit procedent Santpedor, hi ha 
a la part final camí 

lo i també es podria crear un camí lateral per on 
passejar i anar amb bicicleta com si fos una via verda. El punt complicat seria ampliar pas de 

Comentaris i propostes alternatives a les especificacions del PD del Parc de l'Agulla 

El col·lectiu de veïns/es afectats pel PD del Parc d’Agulla, i en el marc del procés 
participatiu vigent, volen aportar els comentaris, valoracions i alternatives que es 

del mateix. 
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Títol: Posicionament del col·lectiu de veïns i veïnes propietaris afectats pel pla DIRECTOR DE 
L'AGULLA 

Autor/a: Vivim a l’Agulla 

Eix de treball: Altres 

Contingut: Els veïns/es i propietaris/es, sot
voluntat de convertir-se en associació per defensar de manera conjunta els legítims interessos 
que comparteixen. Tanmateix, i per deixar palesa la seva posició sobre l'Avanç del Pla Director 
presentat i que es troba en procés participatiu, volen reflectir en aquest document les 
conclusions consensuades pel col·lectiu.

(veure Annex VII) 

Adhesions: 13 

 

PROPOSTA 7 

Títol: Preservació horta productiva i reserva d’espais per horta social

Autor/a: Marta CS 

Eix de treball: Territori i paisatge

Contingut: Cal preservar l'horta productiva de l'àmbit del PDU, incloent aquella que es troba 
abandonada, amb una qualificació diferencial respecte l'horta social.
L'horta social no pot ser residual. Les reserves han de ser de maj
situades dins el cor de l'equipament del parc ampliat. No ha d'ocupar espais d'horta 
productiva existent o potencial
Proposta: resituar les reserves d'horta social de l'Avanç dins les àrees AC6 i AC2, que no 
compten amb usos determinats a hores d'ara.

Adhesions: 0 

 

PROPOSTA 8 

Títol: Horta com a paisatge per al PDU de l’Agulla

Autor/a: Marta CS 

Eix de treball: Territori i paisatge

Contingut: L'horta ha de ser considerada com a base per a l'ordenació paisatgística i funcional 
dels nous espais ampliats del parc.
Cal preservar i fer visibles les infraestructures de regadiu i els espais de l'aigua.
Proposta: preveure en la normativa que els espais del parc han de dissenyar
lectura de l'horta de regadiu, la preservació 
condicions d'actuació sobre aquests elements.

Adhesions: 0 
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Posicionament del col·lectiu de veïns i veïnes propietaris afectats pel pla DIRECTOR DE 

Els veïns/es i propietaris/es, sota signants, expressen, amb la present, la seva 
se en associació per defensar de manera conjunta els legítims interessos 

que comparteixen. Tanmateix, i per deixar palesa la seva posició sobre l'Avanç del Pla Director 
troba en procés participatiu, volen reflectir en aquest document les 

conclusions consensuades pel col·lectiu. 

Preservació horta productiva i reserva d’espais per horta social 

Territori i paisatge 

Cal preservar l'horta productiva de l'àmbit del PDU, incloent aquella que es troba 
abandonada, amb una qualificació diferencial respecte l'horta social. 
L'horta social no pot ser residual. Les reserves han de ser de major superfície i han d'estar 
situades dins el cor de l'equipament del parc ampliat. No ha d'ocupar espais d'horta 
productiva existent o potencial 
Proposta: resituar les reserves d'horta social de l'Avanç dins les àrees AC6 i AC2, que no 

erminats a hores d'ara. 

Horta com a paisatge per al PDU de l’Agulla 

Territori i paisatge 

L'horta ha de ser considerada com a base per a l'ordenació paisatgística i funcional 
nous espais ampliats del parc. 

Cal preservar i fer visibles les infraestructures de regadiu i els espais de l'aigua.
Proposta: preveure en la normativa que els espais del parc han de dissenyar
lectura de l'horta de regadiu, la preservació de la infraestructura de l'aigua i fixar les 
condicions d'actuació sobre aquests elements. 
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Posicionament del col·lectiu de veïns i veïnes propietaris afectats pel pla DIRECTOR DE 

a signants, expressen, amb la present, la seva 
se en associació per defensar de manera conjunta els legítims interessos 

que comparteixen. Tanmateix, i per deixar palesa la seva posició sobre l'Avanç del Pla Director 
troba en procés participatiu, volen reflectir en aquest document les 

Cal preservar l'horta productiva de l'àmbit del PDU, incloent aquella que es troba 

or superfície i han d'estar 
situades dins el cor de l'equipament del parc ampliat. No ha d'ocupar espais d'horta 

Proposta: resituar les reserves d'horta social de l'Avanç dins les àrees AC6 i AC2, que no 

L'horta ha de ser considerada com a base per a l'ordenació paisatgística i funcional 

Cal preservar i fer visibles les infraestructures de regadiu i els espais de l'aigua. 
Proposta: preveure en la normativa que els espais del parc han de dissenyar-se facilitant la 

de la infraestructura de l'aigua i fixar les 
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PROPOSTA 9 

Títol: Promoure l’horta productiva

Autor/a: Marta CS 

Eix de treball: Usos i activitats

Contingut:  Cal potenciar l'horta productiva per impu
desenvolupament urbà i rural sostenible, fita en la que Manresa ha estat nomenada 
recentment per la UE com a ciutat exemplar.
Propostes: incloure les propostes de la regidoria de medi ambient en aquesta estratè
considerar l'estudi Estat, ús i dinamització del regadiu de Manresa; preveure dins l'àmbit espai 
per a un equipament de l'horta: comercialització productes, formació i recursos per hortolans 
i difusió ciutadana. 

Adhesions: 0 

 

PROPOSTA 10 

Títol: Camins interpretatius de l’horta

Autor/a: Marta CS 

Eix de treball: Territori i paisatge

Contingut: Per preservar i potenciar l'horta, cal establir una xarxa de camins d'accés al parc 
diferenciada de la d'horta productiva. Es pretén minimitzar l'augment de la mobilitat que p
repercutir en el funcionament de l'horta.
Propostes: Identificar xarxa de camins interpretatius de l'horta i preveure actuacions: millora, 
continuïtat, senyalització. Possibilitar la implantació d'elements puntuals mòbils per a la 
comercialització i el lleure de l'horta. Regular paisatge a banda i banda d'aquesta xarxa

Adhesions: 0 

 

PROPOSTA 11 

Títol: Al·legacions a l’apartat AA3, sobre la prohibició d’hivernacles i túnels agrícoles als horts

Autor/a: Ignasi AR 

Eix de treball: Usos i activitats

Contingut: Adjunto un pdf amb al·legacions a l’apartat AA3 (activitats agrícoles), pàgina 185, 
del document “PDU Document inicial estratègic”.

Extracte de l'apartat AA3: 
“AA3 Prohibir a tot l’àmbit del parc hivernacles, túnels agrícoles, emmagatzematge d’elements 
i eines a l’exterior de les construccions.”

Adhesions: 6 
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Promoure l’horta productiva 

Usos i activitats 

Cal potenciar l'horta productiva per impulsar l'estratègia integral de 
desenvolupament urbà i rural sostenible, fita en la que Manresa ha estat nomenada 
recentment per la UE com a ciutat exemplar. 
Propostes: incloure les propostes de la regidoria de medi ambient en aquesta estratè

rar l'estudi Estat, ús i dinamització del regadiu de Manresa; preveure dins l'àmbit espai 
per a un equipament de l'horta: comercialització productes, formació i recursos per hortolans 

ius de l’horta 

Territori i paisatge 

Per preservar i potenciar l'horta, cal establir una xarxa de camins d'accés al parc 
diferenciada de la d'horta productiva. Es pretén minimitzar l'augment de la mobilitat que p
repercutir en el funcionament de l'horta. 
Propostes: Identificar xarxa de camins interpretatius de l'horta i preveure actuacions: millora, 
continuïtat, senyalització. Possibilitar la implantació d'elements puntuals mòbils per a la 

lleure de l'horta. Regular paisatge a banda i banda d'aquesta xarxa

Al·legacions a l’apartat AA3, sobre la prohibició d’hivernacles i túnels agrícoles als horts

Usos i activitats 

Adjunto un pdf amb al·legacions a l’apartat AA3 (activitats agrícoles), pàgina 185, 
del document “PDU Document inicial estratègic”. 

“AA3 Prohibir a tot l’àmbit del parc hivernacles, túnels agrícoles, emmagatzematge d’elements 
i eines a l’exterior de les construccions.” 
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lsar l'estratègia integral de 
desenvolupament urbà i rural sostenible, fita en la que Manresa ha estat nomenada 

Propostes: incloure les propostes de la regidoria de medi ambient en aquesta estratègia i 
rar l'estudi Estat, ús i dinamització del regadiu de Manresa; preveure dins l'àmbit espai 

per a un equipament de l'horta: comercialització productes, formació i recursos per hortolans 

Per preservar i potenciar l'horta, cal establir una xarxa de camins d'accés al parc 
diferenciada de la d'horta productiva. Es pretén minimitzar l'augment de la mobilitat que pot 

Propostes: Identificar xarxa de camins interpretatius de l'horta i preveure actuacions: millora, 
continuïtat, senyalització. Possibilitar la implantació d'elements puntuals mòbils per a la 

lleure de l'horta. Regular paisatge a banda i banda d'aquesta xarxa. 

Al·legacions a l’apartat AA3, sobre la prohibició d’hivernacles i túnels agrícoles als horts 

Adjunto un pdf amb al·legacions a l’apartat AA3 (activitats agrícoles), pàgina 185, 

“AA3 Prohibir a tot l’àmbit del parc hivernacles, túnels agrícoles, emmagatzematge d’elements 
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PROPOSTA 12 

Títol: Al·legacions a l’apartat AA3, , referents als conceptes “bones pràctiques agràries” i 
“correcta gestió dels residus generats”.

Autor/a: Ignasi AR 

Eix de treball: Usos i activitats

Contingut: H3 En el cas de l’horta familiar, condicionar l’ús de les parcel·les a unes bones 
pràctiques agràries que incloguin una producció ecològica i la correcta gestió dels residus 
generats.” 

Adhesions: 1 

 

PROPOSTA 13 

Títol:  Punts rellevants a coment

Autor/a: Cambra de Comerç de Manresa

Eix de treball: Altres 

Contingut: Les entitats i col·legis
Infraestructures de la Cambra de Comerç de Manresa un cop analitzats el documents de 
l’avanç de Pla director urbanístic de l’àmbit de l’Agulla emeten els següents comentaris i 
observacions. 

(veure Annex VII) 

Adhesions: 6 

 

PROPOSTA 14 

Títol:  Sessió participativa amb les persones treballadores del Parc de l’Agulla

Autor/a: Krishna 

Eix de treball: Altres 

Contingut:  

(veure Annex VII) 

Adhesions: 0 
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Al·legacions a l’apartat AA3, , referents als conceptes “bones pràctiques agràries” i 
“correcta gestió dels residus generats”. 

Usos i activitats 

H3 En el cas de l’horta familiar, condicionar l’ús de les parcel·les a unes bones 
pràctiques agràries que incloguin una producció ecològica i la correcta gestió dels residus 

Punts rellevants a comentar 

Cambra de Comerç de Manresa 

Les entitats i col·legis professionals agrupats a la Taula de Territori, Sostenibilitat i 
Infraestructures de la Cambra de Comerç de Manresa un cop analitzats el documents de 

de Pla director urbanístic de l’àmbit de l’Agulla emeten els següents comentaris i 

:  Sessió participativa amb les persones treballadores del Parc de l’Agulla
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Al·legacions a l’apartat AA3, , referents als conceptes “bones pràctiques agràries” i 

H3 En el cas de l’horta familiar, condicionar l’ús de les parcel·les a unes bones 
pràctiques agràries que incloguin una producció ecològica i la correcta gestió dels residus 

professionals agrupats a la Taula de Territori, Sostenibilitat i 
Infraestructures de la Cambra de Comerç de Manresa un cop analitzats el documents de 

de Pla director urbanístic de l’àmbit de l’Agulla emeten els següents comentaris i 

:  Sessió participativa amb les persones treballadores del Parc de l’Agulla 
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Annex II. Resultats de l’enquesta d’avaluació 
 

L’enquesta ha estat publicada el portal participa.gencat mentre ha durat el procés participatiu, 
i l’han respost un total de 23 persones, 16 homes i 7 dones.

La major part d’aquestes, un 
Fonollosa, i la resta no ho han especificat.

Respecte a l’edat de les persones participants
tal i com s’observa en el següent gràf

 

Edat de les persones que han respost l’enquesta Font: Elaboració pròpia amb dades de 
l’enquesta publicada al portal 

 

A continuació es mostren els resultat de l’enquesta, agrupats segons les preguntes fetes.

Algunes de les preguntes inclouen textos transcrits literalment de les enquestes fetes.
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Annex II. Resultats de l’enquesta d’avaluació 

L’enquesta ha estat publicada el portal participa.gencat mentre ha durat el procés participatiu, 
23 persones, 16 homes i 7 dones.  

La major part d’aquestes, un 78% viuen a Manresa, un 9% a SantFruitós, un 4% a 
, i la resta no ho han especificat. 

l’edat de les persones participants, s’han rebut respostes de diferents franges, 
tal i com s’observa en el següent gràfic. 

Edat de les persones que han respost l’enquesta Font: Elaboració pròpia amb dades de 
l’enquesta publicada al portal participa.gencat 

A continuació es mostren els resultat de l’enquesta, agrupats segons les preguntes fetes.

inclouen textos transcrits literalment de les enquestes fetes.

de 30 a 40 de 40 a 50 de 50 a 60 de 60 a 70 de 70 a 80
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Annex II. Resultats de l’enquesta d’avaluació  

L’enquesta ha estat publicada el portal participa.gencat mentre ha durat el procés participatiu, 

78% viuen a Manresa, un 9% a SantFruitós, un 4% a 

, s’han rebut respostes de diferents franges, 

 

Edat de les persones que han respost l’enquesta Font: Elaboració pròpia amb dades de 

A continuació es mostren els resultat de l’enquesta, agrupats segons les preguntes fetes. 

inclouen textos transcrits literalment de les enquestes fetes. 

de 70 a 80 no definit
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Aproximadament, cada quan vas al Parc de l’Agulla?
 
 

 

 

Amb quin mitjà de transport vas al Parc de l’Agulla? 
 
 

 

22%

13%

30%

3%

18%
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Aproximadament, cada quan vas al Parc de l’Agulla? 

Amb quin mitjà de transport vas al Parc de l’Agulla?  

39%

22%

4%

Un cop a la setmana (39%)

Un cop al mes (22%)

Cinc cops l'any (22%)

Un cop a l’any (13%)

no definit (4%)

46%

3%

A peu (46%)

Cotxe (30%)

Camper (3%)

Bicicleta (18%)

Moto (3%)

10 
  

 

 

Un cop a la setmana (39%)

Un cop al mes (22%)

Cinc cops l'any (22%)

Un cop a l’any (13%)

no definit (4%)

A peu (46%)

Cotxe (30%)

Camper (3%)

Bicicleta (18%)

Moto (3%)
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Hi ha espais que evites passar o utilitzar del Parc de l’Agulla i el
 

 
Creus que el recorregut per arribar al Parc de l’Agulla és adequat per tu?
 
 

 

6%

3%

9%

6%

9%

6%

44%
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Hi ha espais que evites passar o utilitzar del Parc de l’Agulla i el seu entorn?

Creus que el recorregut per arribar al Parc de l’Agulla és adequat per tu?

35%

14%
6%

6%
No (35%)

Sí, l'antiga carretera del Supeco (14%)

Sí, el camí de les Aigües (6%)

Sí, el camí de la Sèquia (6%)

Sí, el Berenador (3 %)

Sí, la carretera Santpedor (9%)

Sí, la zona de jocs infantils (6%)

Sí, el Parc tecnològic (9%)

Sí, el camí del club de Tenis (6%)

Sí, els serveis públics (6%)

52%

4%

si

no

no definit
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seu entorn? 

 

Creus que el recorregut per arribar al Parc de l’Agulla és adequat per tu? 

 

No (35%)

Sí, l'antiga carretera del Supeco (14%)

Sí, el camí de les Aigües (6%)

Sí, el camí de la Sèquia (6%)

Sí, el Berenador (3 %)

Sí, la carretera Santpedor (9%)

Sí, la zona de jocs infantils (6%)

Sí, el Parc tecnològic (9%)

Sí, el camí del club de Tenis (6%)

Sí, els serveis públics (6%)

no definit
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Si has respost “no” a l’anterior pregunta explica’ns el perquè no és adequat?
 

 

Què vens a fer al Parc de l’Agulla?
 

 

 

33%

6%
6%

17%

35%

3% 3%

3%
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Si has respost “no” a l’anterior pregunta explica’ns el perquè no és adequat?

Què vens a fer al Parc de l’Agulla? 

11%

5%

39%

És insegur per anar caminant 
(11%)

És insegur per anar amb bicicleta 
(5%)

És lleig (39%)

No puc arribar amb el mitjà de 
transport que m’agradaria (0%)

No és agradable (33%)

És molt llarg (6%)

Altres: pàrquing en males 
condicions (6%)

25%

12%

0%

0%
2%

17%

Quedo amb els amics (25%)

Vinc perquè juguin els petits de la 
família (12%)
Vinc a treballar (0%)

Vinc a llegir (0%)

Vinc a cuidar i passejar amb una 
persona gran i/o dependent (2%)
Vinc a fer esport (17%)

Vinc a passejar (35%)

Vinc a fer trobades festives (3%)

Altres: al Berenador  (3%)

Altres: hi visc  (3%)
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Si has respost “no” a l’anterior pregunta explica’ns el perquè no és adequat? 

 

 

És insegur per anar caminant 

És insegur per anar amb bicicleta 

No puc arribar amb el mitjà de 
transport que m’agradaria (0%)

Altres: pàrquing en males 

Quedo amb els amics (25%)

Vinc perquè juguin els petits de la 

Vinc a treballar (0%)

Vinc a cuidar i passejar amb una 
persona gran i/o dependent (2%)
Vinc a fer esport (17%)

(35%)

Vinc a fer trobades festives (3%)

Altres: al Berenador  (3%)

Altres: hi visc  (3%)
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Quina activitat o ús trobes que 
 

- Disfrutar del entorn amb tranquilitat

- Taules de picnic i espai per banyar

- Àrea d'autocaravanes ecològica

- Millor accés des de la parada. Millora dels camins i enllumenat.

Tant accés per caminar, com per en bicicleta.

Creació d'un espai m
piscina pública per poder fer esport o a nivell cultural"

- M'agradaria que tornés a funcionar el brollador de dins del llac.

- Una estació del tren comarcal per persones que lligui Manresa amb Santpe
Sallent i Súria, aprofitant les vies ja exitents

- falta lloc per fer activitats amb molta gent al aire lliure, lloc per passejar i fer activitats 
esportives 

- Hi ha moments massa massificats a la zona infantil i també jugar pilota en zones que 
altres estan descansant. Cal compartimentar més més zones...

- Mes llocs d'oci 

- Penso que seria interessant agafar la idea aixi a “grosso modo” del retiro de Madrid o 
la ciutadella de Barcelona que ha esdevingut icona de la ciutat no tan sols pels 
monuments arquitectò
trobar normalment. Des del meu punt de vista trobo a faltar un petit port amb 
barquetes turístiques (purament lúdic) igual que també te el parc de la ciutadella. Això 
una cosa que ajudaria a co
mesos d’estiu. Per altre banda, el projecte de posar
trobo molt encertat, doncs les actuals ubicades al recinte de les Piscines no acaba de 
ser atractiu pels que vivim a
Navarcles, Sant Vicenç, el Pont, etc… 

Pel que fa al tema del ferrocarril que tambe s’esmenta més endavant trobo que esta 
profundament abandonat o molt poc valorat el potencial i la idea que pot tenir 
estació baixador per apropar i amb transport public el parc a la ciutat, igual que 
conectaria amb Santpedor i altres municipis tanmateix com amb el centre de la ciutat 
amb el nou projecte d’estació de la Pl. espanya o Pl. De les Oques. 

El tema del sortidor d’aigua també es una pena que estigui parat doncs havia sigut 
sempre un tret característic del parc i que veies des de la carretera. 

Finalment, com a línia de meta de la Sèquia, hi trobo a faltar una desembocadura 
monumental o amb una certa importàn
te el canal a la ciutat. "

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
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Quina activitat o ús trobes que falta al parc? 

Disfrutar del entorn amb tranquilitat 

Taules de picnic i espai per banyar-se  

Àrea d'autocaravanes ecològica 

Millor accés des de la parada. Millora dels camins i enllumenat. 

Tant accés per caminar, com per en bicicleta. 

Creació d'un espai més obert sense cotxes amb algun espai/ tipus poliesportiu o 
piscina pública per poder fer esport o a nivell cultural" 

M'agradaria que tornés a funcionar el brollador de dins del llac. 

Una estació del tren comarcal per persones que lligui Manresa amb Santpe
Sallent i Súria, aprofitant les vies ja exitents 

falta lloc per fer activitats amb molta gent al aire lliure, lloc per passejar i fer activitats 

Hi ha moments massa massificats a la zona infantil i també jugar pilota en zones que 
tan descansant. Cal compartimentar més més zones... 

Penso que seria interessant agafar la idea aixi a “grosso modo” del retiro de Madrid o 
la ciutadella de Barcelona que ha esdevingut icona de la ciutat no tan sols pels 
monuments arquitectònics que conserva si no pel nivell d’oferta d’oci que s’hi pot 
trobar normalment. Des del meu punt de vista trobo a faltar un petit port amb 
barquetes turístiques (purament lúdic) igual que també te el parc de la ciutadella. Això 
una cosa que ajudaria a consolidar-ho com a atractiu turístic sobretot durant els 
mesos d’estiu. Per altre banda, el projecte de posar-hi unes piscines municipals el 
trobo molt encertat, doncs les actuals ubicades al recinte de les Piscines no acaba de 
ser atractiu pels que vivim aquí i sempre hem preferit anar a Santpedor, Brucardes, 
Navarcles, Sant Vicenç, el Pont, etc…  

Pel que fa al tema del ferrocarril que tambe s’esmenta més endavant trobo que esta 
profundament abandonat o molt poc valorat el potencial i la idea que pot tenir 
estació baixador per apropar i amb transport public el parc a la ciutat, igual que 
conectaria amb Santpedor i altres municipis tanmateix com amb el centre de la ciutat 
amb el nou projecte d’estació de la Pl. espanya o Pl. De les Oques.  

tidor d’aigua també es una pena que estigui parat doncs havia sigut 
sempre un tret característic del parc i que veies des de la carretera. 

Finalment, com a línia de meta de la Sèquia, hi trobo a faltar una desembocadura 
monumental o amb una certa importància, degut a l’arrelament popular i històric que 
te el canal a la ciutat. " 
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és obert sense cotxes amb algun espai/ tipus poliesportiu o 

Una estació del tren comarcal per persones que lligui Manresa amb Santpedor , 

falta lloc per fer activitats amb molta gent al aire lliure, lloc per passejar i fer activitats 

Hi ha moments massa massificats a la zona infantil i també jugar pilota en zones que 

Penso que seria interessant agafar la idea aixi a “grosso modo” del retiro de Madrid o 
la ciutadella de Barcelona que ha esdevingut icona de la ciutat no tan sols pels 

nics que conserva si no pel nivell d’oferta d’oci que s’hi pot 
trobar normalment. Des del meu punt de vista trobo a faltar un petit port amb 
barquetes turístiques (purament lúdic) igual que també te el parc de la ciutadella. Això 

ho com a atractiu turístic sobretot durant els 
hi unes piscines municipals el 

trobo molt encertat, doncs les actuals ubicades al recinte de les Piscines no acaba de 
quí i sempre hem preferit anar a Santpedor, Brucardes, 

Pel que fa al tema del ferrocarril que tambe s’esmenta més endavant trobo que esta 
profundament abandonat o molt poc valorat el potencial i la idea que pot tenir una 
estació baixador per apropar i amb transport public el parc a la ciutat, igual que 
conectaria amb Santpedor i altres municipis tanmateix com amb el centre de la ciutat 

 

tidor d’aigua també es una pena que estigui parat doncs havia sigut 
sempre un tret característic del parc i que veies des de la carretera.  

Finalment, com a línia de meta de la Sèquia, hi trobo a faltar una desembocadura 
cia, degut a l’arrelament popular i històric que 
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- Poder disposar d'una pista d'atletisme en aquesta zona, que servis per entrenar els 
atletes amateurs que no som socis del club atlètic.Almenys  el perímetre del llac, que 
fa 1km, estigués marcat cada 100 metres.

Tot i que el pas pel berenador es molt estret.

El millor seria fer en algun espai una pista de 400m, ni que fos amb 3

- Més activitats lúdiques, piscines, zines d, esports i serveis

- Piscines i activitats esportives

- Trobo a faltar mes activitats ludiques a la zona del llac que es puguin fer en familia 
com lloguer de patinets aquatics, canoes o passejades amb barqueta, o altres mes 
esportives com un telesquí aquatic, semblant als instal·lats a la zona del For
Barcelona o al Canal Olimpic de Castelldefels.

També hi trobo a faltar un servei molt necessari, com que hi arribes el tren (passa just 
per el costat del parc) o ve una opció mes econòmica, fer arribar el bus urbà de 
Manresa  enllaçant el centre de l
habilitant una nova parada de bus al peu de la carretera de Santpedor, just davant el 
parc i que aquest hi arribes a els dies i hores de mes demanda.

També seria interessant habilitar 1 o 2 bars o cafeter
berenador esta molt massificat.

També s'haurian d'adequar i ordenar els accessos tant per a vehicles i vianants, a mes 
de condicionar les zones de parking existents i habilitar

 

Consideres que aquest és un 
lliure?  
 

- No. Darrera la paraula aglutinar, ve la masificació amb usos que son mes propis de la 
trama urbana. 

- Si. Les que s'han fet han tingut molt èxit (festa major, Moguda a l'Agulla, ...
- Si. Perquè té molta amplitud i és un espai agradable
- Es un espai natural molt maco i amb qualitat ambiental, s'ha de respectar i gaudir 

alhora 
- No hi ha espai per fer grans concentracions. Es un parc per gaudi de les families no 

per fer actes. 
- Espai sostenible on es pugui gaudir de la natura i el paisatge
- Amb laminació ha de ser un lloc gran de trobada i activitats culturals i esportives. 
- Sempre que es reservin espais concrets per aquestes activitats col·lectives i no 

malmetin la resta del parc.
- Si, tot i que la majoria han de fer
- ben situat i entorn agradable
- És molt ampli i l'entorn ajuda.
- Hi ha espai i estàs en contacte amb la natura
- Status quo 
- Es un lloc udeal 
- Disposa de molt espai, amb moltes sortides en cas d’un aforament consid

Queda reçativament aprop de la ciutat i si pot accedir facilment, sempre i quant 
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Poder disposar d'una pista d'atletisme en aquesta zona, que servis per entrenar els 
atletes amateurs que no som socis del club atlètic.Almenys  el perímetre del llac, que 

stigués marcat cada 100 metres. 

Tot i que el pas pel berenador es molt estret. 

El millor seria fer en algun espai una pista de 400m, ni que fos amb 3

Més activitats lúdiques, piscines, zines d, esports i serveis 

Piscines i activitats esportives guiades. 

Trobo a faltar mes activitats ludiques a la zona del llac que es puguin fer en familia 
com lloguer de patinets aquatics, canoes o passejades amb barqueta, o altres mes 
esportives com un telesquí aquatic, semblant als instal·lats a la zona del For
Barcelona o al Canal Olimpic de Castelldefels. 

També hi trobo a faltar un servei molt necessari, com que hi arribes el tren (passa just 
per el costat del parc) o ve una opció mes econòmica, fer arribar el bus urbà de 
Manresa  enllaçant el centre de la ciutat amb el parc de l'agulla, podria ser la L2, 
habilitant una nova parada de bus al peu de la carretera de Santpedor, just davant el 
parc i que aquest hi arribes a els dies i hores de mes demanda. 

També seria interessant habilitar 1 o 2 bars o cafeteries a l'interior del parc, l'actual 
berenador esta molt massificat. 

També s'haurian d'adequar i ordenar els accessos tant per a vehicles i vianants, a mes 
de condicionar les zones de parking existents i habilitar-ne de noves."

Consideres que aquest és un espai adequat per aglutinar activitats col·lectives a l’aire 

No. Darrera la paraula aglutinar, ve la masificació amb usos que son mes propis de la 

Si. Les que s'han fet han tingut molt èxit (festa major, Moguda a l'Agulla, ...
erquè té molta amplitud i és un espai agradable 

Es un espai natural molt maco i amb qualitat ambiental, s'ha de respectar i gaudir 

No hi ha espai per fer grans concentracions. Es un parc per gaudi de les families no 

n es pugui gaudir de la natura i el paisatge 
Amb laminació ha de ser un lloc gran de trobada i activitats culturals i esportives. 
Sempre que es reservin espais concrets per aquestes activitats col·lectives i no 
malmetin la resta del parc. 

majoria han de fer-se a les places de la ciutat 
ben situat i entorn agradable 
És molt ampli i l'entorn ajuda. 
Hi ha espai i estàs en contacte amb la natura 

Disposa de molt espai, amb moltes sortides en cas d’un aforament consid
Queda reçativament aprop de la ciutat i si pot accedir facilment, sempre i quant 
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Poder disposar d'una pista d'atletisme en aquesta zona, que servis per entrenar els 
atletes amateurs que no som socis del club atlètic.Almenys  el perímetre del llac, que 

El millor seria fer en algun espai una pista de 400m, ni que fos amb 3-4 carrils." 

Trobo a faltar mes activitats ludiques a la zona del llac que es puguin fer en familia 
com lloguer de patinets aquatics, canoes o passejades amb barqueta, o altres mes 
esportives com un telesquí aquatic, semblant als instal·lats a la zona del Forum de 

També hi trobo a faltar un servei molt necessari, com que hi arribes el tren (passa just 
per el costat del parc) o ve una opció mes econòmica, fer arribar el bus urbà de 

a ciutat amb el parc de l'agulla, podria ser la L2, 
habilitant una nova parada de bus al peu de la carretera de Santpedor, just davant el 

ies a l'interior del parc, l'actual 

També s'haurian d'adequar i ordenar els accessos tant per a vehicles i vianants, a mes 
ne de noves." 

espai adequat per aglutinar activitats col·lectives a l’aire 

No. Darrera la paraula aglutinar, ve la masificació amb usos que son mes propis de la 

Si. Les que s'han fet han tingut molt èxit (festa major, Moguda a l'Agulla, ... 

Es un espai natural molt maco i amb qualitat ambiental, s'ha de respectar i gaudir 

No hi ha espai per fer grans concentracions. Es un parc per gaudi de les families no 

Amb laminació ha de ser un lloc gran de trobada i activitats culturals i esportives.  
Sempre que es reservin espais concrets per aquestes activitats col·lectives i no 

Disposa de molt espai, amb moltes sortides en cas d’un aforament considerable. 
Queda reçativament aprop de la ciutat i si pot accedir facilment, sempre i quant 
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tinguis un cotxe, si no tens canret cal dir que es implantejable anarhi a fer un cafè o a 
jugar. 

- ES lloc bonic per poder aprofitar els pobles del voltant
- És pot fer zona molt àmplia per fer activitats
- Totes son possibles. 
- Espais verds, gran extensió de terreny, diferents usos segons edat
- Gran espai, també per aparcar o fer arribar més transport públic.
- Si es un lloc ampli i apartat de la trama urbana.

 
 
 
Quins són els principals elements identitaris de l’àmbit?
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%1%

9%

2%

11%

9%
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tinguis un cotxe, si no tens canret cal dir que es implantejable anarhi a fer un cafè o a 

ES lloc bonic per poder aprofitar els pobles del voltant 
na molt àmplia per fer activitats 

 
Espais verds, gran extensió de terreny, diferents usos segons edat 
Gran espai, també per aparcar o fer arribar més transport públic. 
Si es un lloc ampli i apartat de la trama urbana. 

rincipals elements identitaris de l’àmbit? 

18%

18%

3%

6%
6%

1%

6%

La Sèquia  (18%)

El parc de l’Agulla (18%)

Les barraques de vinya (3%)

El camps de conreu (6%)

Els horts (6%)

Les carreteres (1%)

Els camins (11%)

Pineda (1%)

Sant Iscle (9%)

El pagesos (2%)

Les vistes (11%)

La vegetació (9%)

La diversitat d’animals i espècies (6%)
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tinguis un cotxe, si no tens canret cal dir que es implantejable anarhi a fer un cafè o a 

 
 

 

La Sèquia  (18%)

El parc de l’Agulla (18%)

Les barraques de vinya (3%)

El camps de conreu (6%)

Els horts (6%)

Les carreteres (1%)

Els camins (11%)

Pineda (1%)

Sant Iscle (9%)

El pagesos (2%)

Les vistes (11%)

La vegetació (9%)

La diversitat d’animals i espècies (6%)
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Quins són els principals valors del paisatge de l’àmbit?
 

Quins són els elements existents que no encaixen amb el paisatge?
 

- La tore de pisos de color blanc de la Parada nova. Els terrenys m
abocaments de les obres del parc tecnologic 

- Aparcament de caravanes just al costat del berenador
- El club de tennis 
- La carretera (eix transversal) 
-  Els cotxes, les grans aglomerations de gent, ...
- Cercats amb plàstics, zones poc cuidades i 
- Barraques del horts.
- Camins no arreglats i inacabats amb connexió. Exemple a la Parada.
- Mases cotxes a l'entrada del parc. "
- Les línies d'alta tensió i línies elèctriques aèries en general. Algunes construccions
- L'aparcament de roulots que es veuen des del parc, i que són molt a prop del llac, en 

un lloc preeminent 
- Entorn del parc poc treballat, camins d,accesibilitat escassos i poc cuidats
- L'entrada, massa cotxes...
- Els pescadors, els gronxadors
- Carreteres 
- La caseta de totxo que queda a la punta del parc que hi te aparcada una barca i el 

magatzem/garatge de canoa i lavabos. 
- pàrquing més arreglat
- Que només té un costat del llac per poder estar, seria millor tot el llac envoltat de 

zones diferents 
- Els pescadors. 
- Torres electricitat. 
- El camí per arribar des de Manresa i St Fruitós està poc cuidat

8%2%

12%

5%

18%
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Quins són els principals valors del paisatge de l’àmbit? 

Quins són els elements existents que no encaixen amb el paisatge? 

La tore de pisos de color blanc de la Parada nova. Els terrenys mal-
abocaments de les obres del parc tecnologic  
Aparcament de caravanes just al costat del berenador 

La carretera (eix transversal)  
Els cotxes, les grans aglomerations de gent, ... 

Cercats amb plàstics, zones poc cuidades i sense indicacions. Visualment poc actractiu.
Barraques del horts. 
Camins no arreglats i inacabats amb connexió. Exemple a la Parada.
Mases cotxes a l'entrada del parc. " 
Les línies d'alta tensió i línies elèctriques aèries en general. Algunes construccions
L'aparcament de roulots que es veuen des del parc, i que són molt a prop del llac, en 

 
Entorn del parc poc treballat, camins d,accesibilitat escassos i poc cuidats
L'entrada, massa cotxes... 
Els pescadors, els gronxadors 

aseta de totxo que queda a la punta del parc que hi te aparcada una barca i el 
magatzem/garatge de canoa i lavabos.  
pàrquing més arreglat 
Que només té un costat del llac per poder estar, seria millor tot el llac envoltat de 

El camí per arribar des de Manresa i St Fruitós està poc cuidat 

33%

22%

Valors naturals (33%)

Aspecte rural (22%)

Valor històric (8%)

Valor arquitectònic (2%)

Valor social (12%)

Valor productiu (5%)

Valor estètic (18%)

16 
  

 

-messos pels 

sense indicacions. Visualment poc actractiu. 

Camins no arreglats i inacabats amb connexió. Exemple a la Parada. 

Les línies d'alta tensió i línies elèctriques aèries en general. Algunes construccions. 
L'aparcament de roulots que es veuen des del parc, i que són molt a prop del llac, en 

Entorn del parc poc treballat, camins d,accesibilitat escassos i poc cuidats 

aseta de totxo que queda a la punta del parc que hi te aparcada una barca i el 

Que només té un costat del llac per poder estar, seria millor tot el llac envoltat de 

Valors naturals (33%)

Aspecte rural (22%)

Valor històric (8%)

Valor arquitectònic (2%)

Valor social (12%)

Valor productiu (5%)

Valor estètic (18%)
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Si es facilitessin punts d'aparcament a les noves portes d'accés al parc, fins a quin punt 
consideres que cal suprimir la circulació motoritzada per dins l’àmbit?
 
 

 
Com consideres que es pot millorar l’accessibilitat a l’àmbit des dels principals municipis 
de l’entorn? 
 

 
 

28%

5%

18%

14%

8%
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Si es facilitessin punts d'aparcament a les noves portes d'accés al parc, fins a quin punt 
consideres que cal suprimir la circulació motoritzada per dins l’àmbit? 

m consideres que es pot millorar l’accessibilitat a l’àmbit des dels principals municipis 

19%

48%

5% Caldria suprimir

Caldria suprimir
el pas dels vehicles del veïnat i el 
generar per activitats 
econòmiques de dins l’àmbit

Caldria suprimir
punts concrets

No caldria suprimir

26%

34%

Fent arribar el transport públic

Millorant les connexions 
peatonals, fent
agradables

Fent un carril bici que connecti 
amb els principals municipis

Millorant i proposant nous 
punts d'aparcament

Fent més carreteres
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Si es facilitessin punts d'aparcament a les noves portes d'accés al parc, fins a quin punt 

 

m consideres que es pot millorar l’accessibilitat a l’àmbit des dels principals municipis 

 

Caldria suprimir-la tota

Caldria suprimir-la tota, excepte 
el pas dels vehicles del veïnat i el 
generar per activitats 
econòmiques de dins l’àmbit

Caldria suprimir-la només alguns 
punts concrets

No caldria suprimir-la

Fent arribar el transport públic

Millorant les connexions 
peatonals, fent-les segures i 

Fent un carril bici que connecti 
amb els principals municipis

i proposant nous 
punts d'aparcament

Fent més carreteres
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Creus que els camins de l'entorn de l'àmbit cal millorar
 

 
 
Com creus que afecten les principals infraestructures, com grans carreteres o el
en l'entorn?  
 

- poden facilitar l'acces procedent d'altres municipis
- Un baixador de tren a l'Agulla podria facilitar l'accés 
- Malmeten l'entorn 
- La carretera contamina i desencaixa al paisatge
- Permeten comunicar el parc amb la comarca
- Contaminació sonora
- S'ha de millorar el trànsit verd. Caminar, bici, transport públic. 
- Sempre i quan serveixin per facilitar l'accés a l'entorn del Parc.
- El tren és una oportunitat, sobretot per Manresa
- Hauria de ser un espai natural lliure de vehicles motoritzats
- Molesten 
- Barrera arquitectonixa
- Millor comunicació que reverteix en mes visites al parc i el seu entorn. 
- el tren trenca segons quins passos
- Treuen espai 
- Tren pot ser una opció, i el bus gratuit. Les carreteres molt limitades.
- Disminueixen la connectivitat de le
- Dinamitzen l'entorn i creen noves visites i millora economia.
- Perquè fa que la mobilitat sigui mes fluida.
- Aporten contaminació i treuen encant a l'entorn

 
 
 
 
 
 

11%

13%

24%
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Creus que els camins de l'entorn de l'àmbit cal millorar-los? 

Com creus que afecten les principals infraestructures, com grans carreteres o el

poden facilitar l'acces procedent d'altres municipis 
Un baixador de tren a l'Agulla podria facilitar l'accés  

La carretera contamina i desencaixa al paisatge 
Permeten comunicar el parc amb la comarca 

ora 
S'ha de millorar el trànsit verd. Caminar, bici, transport públic.  
Sempre i quan serveixin per facilitar l'accés a l'entorn del Parc. 
El tren és una oportunitat, sobretot per Manresa 
Hauria de ser un espai natural lliure de vehicles motoritzats 

Barrera arquitectonixa 
Millor comunicació que reverteix en mes visites al parc i el seu entorn. 
el tren trenca segons quins passos 

Tren pot ser una opció, i el bus gratuit. Les carreteres molt limitades.
Disminueixen la connectivitat de les infraestructures per a vianants o carril bici. 
Dinamitzen l'entorn i creen noves visites i millora economia. 
Perquè fa que la mobilitat sigui mes fluida. 
Aporten contaminació i treuen encant a l'entorn 

3%

26%

13%

10%

No, són correctes (3%)

Si, falta de manteniment (26%)

Si, no estan ben connectats 
(13%)
Si, no són agradables

Si, són escassos (11%)

Si, són insegurs (13%)

Si, cal donar preferència al 
vianant (24%)
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Com creus que afecten les principals infraestructures, com grans carreteres o el tren, 

Millor comunicació que reverteix en mes visites al parc i el seu entorn.  

Tren pot ser una opció, i el bus gratuit. Les carreteres molt limitades. 
s infraestructures per a vianants o carril bici.  

No, són correctes (3%)

Si, falta de manteniment (26%)

Si, no estan ben connectats 

(10%)

Si, són escassos (11%)

Si, cal donar preferència al 
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Quins creus que són els usos actuals més val
 
 

 
 
 
Quins usos trobes a faltar en l’àmbit?
 

- Mercats de productes del camp
- Allotjament 
- Poder-nos banyar en un entorn natural, i poder fer picnics en àrees específiques i 

controlades, al parc de l'Agulla i a prop, només hi ha un parell 
Sant Iscle, que queda més lluny per anar a peu. 

- "Zona de passeig, bici, lloc cultural per petits i grans on aprendre.
- Fer que sigui una part més de la ciutat, no una cosa aïllada. "
- Un aparcament decent en la zona propera al Berena
- Grans activitats aire lliure i zones esportives
- Camps aprenentatge sobre natura, entorn...

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7%

40%

24%

2% 2%
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Quins creus que són els usos actuals més valorats de l'àmbit?  

Quins usos trobes a faltar en l’àmbit? 

Mercats de productes del camp 

nos banyar en un entorn natural, i poder fer picnics en àrees específiques i 
controlades, al parc de l'Agulla i a prop, només hi ha un parell de taules sense ombra a 
Sant Iscle, que queda més lluny per anar a peu.  
"Zona de passeig, bici, lloc cultural per petits i grans on aprendre. 
Fer que sigui una part més de la ciutat, no una cosa aïllada. " 
Un aparcament decent en la zona propera al Berenador. 
Grans activitats aire lliure i zones esportives 
Camps aprenentatge sobre natura, entorn... 

7%

25%

L'agricultura (7%)

L'esport (25%)

El lleure (40%)

El gaudi de la natura (24%)

Altres: Educacio ambiental 
(2%)

Altres: refugi clmàtoc (2%)
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nos banyar en un entorn natural, i poder fer picnics en àrees específiques i 
de taules sense ombra a 

 

El gaudi de la natura (24%)

Altres: Educacio ambiental 

Altres: refugi clmàtoc (2%)
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Com valoraries la proposta d’implantar unes piscines a l'aire lliure al nou parc? 
 

Sabies que hi ha prevista una nova connexió entre la C
l’Agulla?  
 

Trobes que falta oferta d’allotjament hoteler o de turisme rural dins l’àmbit?

 

30%

64%

59%
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Com valoraries la proposta d’implantar unes piscines a l'aire lliure al nou parc? 

 
Sabies que hi ha prevista una nova connexió entre la C-25 i la C-55 que passa per l’àmbit de 

  

Trobes que falta oferta d’allotjament hoteler o de turisme rural dins l’àmbit?

 

70%

Postivament

Negativament

36%
Si

No

41%
Si

No
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Com valoraries la proposta d’implantar unes piscines a l'aire lliure al nou parc?  

55 que passa per l’àmbit de 

Trobes que falta oferta d’allotjament hoteler o de turisme rural dins l’àmbit? 
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Vols opinar o comentar-nos alguna cosa més?
 

- Que el procés per radactar el PDU no ha tingut en compte que dins el seu amb
masies, activitats, la majoria anteriors a la construcció del actual parc de l'Agulla. Que 
el procés de participació es molt limitat en el temps, sobretot tenint en compte que ja 
portem 40 anys de urbanisme fallit i es un pla pel futur.

- Tinc la impressió que volen colocar uns usos urbans dins el sol rustic no urbanitzable"
- "Falta allotjament turístic al centre de Manresa, no allà, i no s'hauria d'obrir el parc a 

activitats econòmiques que no siguin agrícoles, com hotels o benzineres o altres. Es un
espai natural amb molt valor ecològic, agrícola i ambiental i cap preservar
ne sense explotar-lo per altres usos. Cal millorar l'accessibilitat sostenible, ara només 
s'arriba bé en vehicle privat. Sí rotund a la piscina a l'aire lliure, el més
possible. El parc és un refugi climàtic excepcional per Manresa i St Fruitós.

- "Ampliar el parc i no poder conservar el que ja hi ha es un despropósit. Ja hi ha molt 
espai però no es clar que estigui ben aprofitat ni ben mantigut. 

- El parc infantil no està vallat per la seguretat dels infants i també per evitar que hi 
entrint els animals. 

- Al mateix temps podría ser més gran i tenir elements d'esbarjo més adequats tenin en 
compte les edats.  

- Hi ha un 'aparcament on no es pot arribar; el carrer 
converteix en un coll d'ampolla i en un lloc perillós.  

- L'aparcament del costat de la carretera a més de ser petit está descuidat i amb una 
sortida molt perillosa a la vegada que ja es només apta per vehicles tot terreny. 

- Semble que el mes important es hipotecar més territori per convertir
improductiu i descuidat que cuidar tot el que ja hi ha."

- Trobem que falta oferta d'una zona d'àrea autocaravanes ecològica per poder fer 
turisme sostenible. 

- Si és necessària una 
de on i com es posa ( en cap lloc prominent, que no tall circuits de camins i senders) i 
com s'envolta de vegetació. Com es redueix al màxim l'impacte

- L'acessibilitat a peu o bicicleta haur
pròxima a la ciutat 

- No cal turisme, cal aprofitar espai per connectar amb natura, espai de formació, 
també es podria fer viver empreses que vulguin promoure transició ecològica.... 
Iniciatives ambientals

- Seria important millorar els camins peatonals d, accés desde Manresa, i dotar de més 
espai la zona i així poder tenir lloc per poder dotar la zona de més serveis per la 
ciutadania com zones esportives

- Cal una bona ampliació de la zona arbrada per poder ab
d'afluència de gent de certs dies, amb més elements identificatius del Bages per donar 
personalitat al parc. Possibilitat de valorar la presència en llibertat de certs hervibors 
com en certs parcs urbans europeus!

 
 

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
Informe de resultats 

 

nos alguna cosa més? 

Que el procés per radactar el PDU no ha tingut en compte que dins el seu amb
masies, activitats, la majoria anteriors a la construcció del actual parc de l'Agulla. Que 
el procés de participació es molt limitat en el temps, sobretot tenint en compte que ja 
portem 40 anys de urbanisme fallit i es un pla pel futur. 

pressió que volen colocar uns usos urbans dins el sol rustic no urbanitzable"
"Falta allotjament turístic al centre de Manresa, no allà, i no s'hauria d'obrir el parc a 
activitats econòmiques que no siguin agrícoles, com hotels o benzineres o altres. Es un
espai natural amb molt valor ecològic, agrícola i ambiental i cap preservar

lo per altres usos. Cal millorar l'accessibilitat sostenible, ara només 
s'arriba bé en vehicle privat. Sí rotund a la piscina a l'aire lliure, el més
possible. El parc és un refugi climàtic excepcional per Manresa i St Fruitós.
"Ampliar el parc i no poder conservar el que ja hi ha es un despropósit. Ja hi ha molt 
espai però no es clar que estigui ben aprofitat ni ben mantigut.  

fantil no està vallat per la seguretat dels infants i també per evitar que hi 
 

Al mateix temps podría ser més gran i tenir elements d'esbarjo més adequats tenin en 

Hi ha un 'aparcament on no es pot arribar; el carrer que mena al club tenis es 
converteix en un coll d'ampolla i en un lloc perillós.   
L'aparcament del costat de la carretera a més de ser petit está descuidat i amb una 
sortida molt perillosa a la vegada que ja es només apta per vehicles tot terreny. 

que el mes important es hipotecar més territori per convertir
improductiu i descuidat que cuidar tot el que ja hi ha." 
Trobem que falta oferta d'una zona d'àrea autocaravanes ecològica per poder fer 

 
 nova planta potabilitzadora en aquest àmbit, cal tenir molta cura 

de on i com es posa ( en cap lloc prominent, que no tall circuits de camins i senders) i 
com s'envolta de vegetació. Com es redueix al màxim l'impacte 
L'acessibilitat a peu o bicicleta hauria de ser millor així com la conexió amb la part més 

No cal turisme, cal aprofitar espai per connectar amb natura, espai de formació, 
també es podria fer viver empreses que vulguin promoure transició ecològica.... 
Iniciatives ambientals 
Seria important millorar els camins peatonals d, accés desde Manresa, i dotar de més 
espai la zona i així poder tenir lloc per poder dotar la zona de més serveis per la 
ciutadania com zones esportives 
Cal una bona ampliació de la zona arbrada per poder absorvir la gran quantitat 
d'afluència de gent de certs dies, amb més elements identificatius del Bages per donar 
personalitat al parc. Possibilitat de valorar la presència en llibertat de certs hervibors 
com en certs parcs urbans europeus! 
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Que el procés per radactar el PDU no ha tingut en compte que dins el seu ambit hi ha 
masies, activitats, la majoria anteriors a la construcció del actual parc de l'Agulla. Que 
el procés de participació es molt limitat en el temps, sobretot tenint en compte que ja 

pressió que volen colocar uns usos urbans dins el sol rustic no urbanitzable" 
"Falta allotjament turístic al centre de Manresa, no allà, i no s'hauria d'obrir el parc a 
activitats econòmiques que no siguin agrícoles, com hotels o benzineres o altres. Es un 
espai natural amb molt valor ecològic, agrícola i ambiental i cap preservar-lo i gaudir-

lo per altres usos. Cal millorar l'accessibilitat sostenible, ara només 
s'arriba bé en vehicle privat. Sí rotund a la piscina a l'aire lliure, el més naturalitzada 
possible. El parc és un refugi climàtic excepcional per Manresa i St Fruitós. 
"Ampliar el parc i no poder conservar el que ja hi ha es un despropósit. Ja hi ha molt 

fantil no està vallat per la seguretat dels infants i també per evitar que hi 

Al mateix temps podría ser més gran i tenir elements d'esbarjo més adequats tenin en 

que mena al club tenis es 

L'aparcament del costat de la carretera a més de ser petit está descuidat i amb una 
sortida molt perillosa a la vegada que ja es només apta per vehicles tot terreny.  

que el mes important es hipotecar més territori per convertir-lo en mes espai 

Trobem que falta oferta d'una zona d'àrea autocaravanes ecològica per poder fer 

nova planta potabilitzadora en aquest àmbit, cal tenir molta cura 
de on i com es posa ( en cap lloc prominent, que no tall circuits de camins i senders) i 

ia de ser millor així com la conexió amb la part més 

No cal turisme, cal aprofitar espai per connectar amb natura, espai de formació, 
també es podria fer viver empreses que vulguin promoure transició ecològica.... 

Seria important millorar els camins peatonals d, accés desde Manresa, i dotar de més 
espai la zona i així poder tenir lloc per poder dotar la zona de més serveis per la 

sorvir la gran quantitat 
d'afluència de gent de certs dies, amb més elements identificatius del Bages per donar 
personalitat al parc. Possibilitat de valorar la presència en llibertat de certs hervibors 
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Annex III. Resu

Entrevistes grupals restringides 
*aquestes actes són informes de caràcter parcial, elaborats a partir de les notes preses per les 
persones dinamitzadores de les activitats. Els espais deliberatius, com a tal, són les sess
obertes publicades a la plataforma participa.gencat.cat

A. Context 
Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu al que diferents grups dividits 
sectorialment comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions sobre l’àmbit de 
l’Agulla i el desenvolupament del Pla Director Urbanístic i generen un discurs comú, una 
base de treball per a seguir a la resta del procés.
 

Se’n realitzen dues, una el dia 15 de setembre adreçada a les principals entitats i col·lectius 
afectats directament i vinculades a l’àmbit de treball (grup 1A), i una segona, el dia 16 de 
setembre, adreçada al conjunt de propietaris individuals afectats (grup 1B).
 

B. Entrevista agents 1A
15/09/2021 

 

Assistents: 
10 persones, entre les quals hi ha representants del Meandre, de
Manresa - Junta de la Sèquia
veïns de Manresa i diversos propietaris

 

Desenvolupament 
 

Meandre 
  

 Creuen que el PDU és molt necessari i estan esperançats
 Agulla com a Hub de vies ve
 El desenvolupament del Polígon del Grau va fer molt mal, i cal pal·liar

efectes. Tall de connectivitat (circulació i ecològica)
 Connexió amb Santpedor, a banda de Manresa i St Fruitós
 Connectivitat verda
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Annex III. Resultats de les sessions presencials

Entrevistes grupals restringides  
*aquestes actes són informes de caràcter parcial, elaborats a partir de les notes preses per les 
persones dinamitzadores de les activitats. Els espais deliberatius, com a tal, són les sess
obertes publicades a la plataforma participa.gencat.cat 

Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu al que diferents grups dividits 
sectorialment comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions sobre l’àmbit de 

la i el desenvolupament del Pla Director Urbanístic i generen un discurs comú, una 
base de treball per a seguir a la resta del procés. 

Se’n realitzen dues, una el dia 15 de setembre adreçada a les principals entitats i col·lectius 
inculades a l’àmbit de treball (grup 1A), i una segona, el dia 16 de 

setembre, adreçada al conjunt de propietaris individuals afectats (grup 1B).

Entrevista agents 1A 

10 persones, entre les quals hi ha representants del Meandre, de la 
Junta de la Sèquia, COAC, Club Tenis Manresa, Aigües de Manresa

i diversos propietaris 

Creuen que el PDU és molt necessari i estan esperançats 
Agulla com a Hub de vies verdes. Cal recuperar els connectors biològics
El desenvolupament del Polígon del Grau va fer molt mal, i cal pal·liar
efectes. Tall de connectivitat (circulació i ecològica) 
Connexió amb Santpedor, a banda de Manresa i St Fruitós 
Connectivitat verda 
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ltats de les sessions presencials 

*aquestes actes són informes de caràcter parcial, elaborats a partir de les notes preses per les 
persones dinamitzadores de les activitats. Els espais deliberatius, com a tal, són les sessions 

Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu al que diferents grups dividits 
sectorialment comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions sobre l’àmbit de 

la i el desenvolupament del Pla Director Urbanístic i generen un discurs comú, una 

Se’n realitzen dues, una el dia 15 de setembre adreçada a les principals entitats i col·lectius 
inculades a l’àmbit de treball (grup 1A), i una segona, el dia 16 de 

setembre, adreçada al conjunt de propietaris individuals afectats (grup 1B). 

la Fundació Aigües 
Aigües de Manresa, federació 

rdes. Cal recuperar els connectors biològics 
El desenvolupament del Polígon del Grau va fer molt mal, i cal pal·liar-ne els 
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COAC 
 L’àmbit de l’Agulla ha d’anar més enllà d’un parc, és un espai amb voluntat de 

relligar teixits (Manresa i Sant Fruitós). Visió urbana conjunta. És també un espai 
de transició, entre l’urbà i el rural.

 Cal tenir en compte totes les preexistències
 Importància de la gestió urbanística posterior a l’aprovació (afectacions dels 

propietaris, preexistències…). Cal treballar bé la memòria econòmica del PDU 
(realista i creïble). Si no es fa bé pot suposar una degradació progressiva de 
l’entorn. 

 Moltes de les construccions no estan vinculades directament amb l’agricultura 
(inviable). Els horts que hi ha són d’ús lúdic o social. Cal reconèixer la realitat 
existent 

 Hi ha alguns problemes entre l’ús públic i privat, alguns usuaris “entenen” que tot 
és públic i envaeixen les propietats

 Cal preservar la biodiversitat
 

Aigües de Manresa & Junta de la Sèquia
 
 

 És important no oblidar que l’origen és una infraestructura tècnica (tractament 
d’aigua i abastament), i que cal que l’ús lúdic i la protecció ambiental faci po
el desenvolupament d’aquesta funció. Necessitat d’una ETAP.

 Cal ampliació del parc, s’ha quedat petit
 Cal reordenar la Ctra de Berga i la connexió entre St Fruitós i Berga
 El tren com a barrera
 Regulació dels gossos, generen problemes

 
Veïna interessada 
 

 Cal col·locar el paisatge al centre. Gestió del canvi climàtic
 L’aigua com a infraestructura, pot reforçar la vessant educativa del parc
 Destaca la importància de la gestió del PDU. Cal que sigui flexible, realista, terminis 

ben estudiats 
 La gent no és coneixedora de què és “el Parc de l’Agulla” en el sentit ampli, cal 

reforçar la voluntat pedagògica del procés participatiu
 Importància de la gestió de l’Horta. Cal preservar

 

Fundació Aigües Manresa 
 
 

 Caldria arribar a parlar 
del Tenis…) 

 En alguns moments i ha massa saturació. No només hi va gent del voltant
 És molt important que es defineixen bé els usos que s’hi posen, o no. (per 

exemple: al parquing4night actual…)
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L’àmbit de l’Agulla ha d’anar més enllà d’un parc, és un espai amb voluntat de 
relligar teixits (Manresa i Sant Fruitós). Visió urbana conjunta. És també un espai 
de transició, entre l’urbà i el rural.  
Cal tenir en compte totes les preexistències 

portància de la gestió urbanística posterior a l’aprovació (afectacions dels 
propietaris, preexistències…). Cal treballar bé la memòria econòmica del PDU 
(realista i creïble). Si no es fa bé pot suposar una degradació progressiva de 

construccions no estan vinculades directament amb l’agricultura 
(inviable). Els horts que hi ha són d’ús lúdic o social. Cal reconèixer la realitat 

Hi ha alguns problemes entre l’ús públic i privat, alguns usuaris “entenen” que tot 
vaeixen les propietats 

Cal preservar la biodiversitat 

Aigües de Manresa & Junta de la Sèquia 

És important no oblidar que l’origen és una infraestructura tècnica (tractament 
d’aigua i abastament), i que cal que l’ús lúdic i la protecció ambiental faci po
el desenvolupament d’aquesta funció. Necessitat d’una ETAP. 
Cal ampliació del parc, s’ha quedat petit 
Cal reordenar la Ctra de Berga i la connexió entre St Fruitós i Berga
El tren com a barrera 
Regulació dels gossos, generen problemes  

Cal col·locar el paisatge al centre. Gestió del canvi climàtic 
L’aigua com a infraestructura, pot reforçar la vessant educativa del parc
Destaca la importància de la gestió del PDU. Cal que sigui flexible, realista, terminis 

és coneixedora de què és “el Parc de l’Agulla” en el sentit ampli, cal 
reforçar la voluntat pedagògica del procés participatiu 
Importància de la gestió de l’Horta. Cal preservar-ho. 

Fundació Aigües Manresa - Junta de la Sèquia 

Caldria arribar a parlar amb les persones que hi treballen (jardiner, treballadors 

En alguns moments i ha massa saturació. No només hi va gent del voltant
És molt important que es defineixen bé els usos que s’hi posen, o no. (per 
exemple: al parquing4night actual…) 
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L’àmbit de l’Agulla ha d’anar més enllà d’un parc, és un espai amb voluntat de 
relligar teixits (Manresa i Sant Fruitós). Visió urbana conjunta. És també un espai 

portància de la gestió urbanística posterior a l’aprovació (afectacions dels 
propietaris, preexistències…). Cal treballar bé la memòria econòmica del PDU 
(realista i creïble). Si no es fa bé pot suposar una degradació progressiva de 

construccions no estan vinculades directament amb l’agricultura 
(inviable). Els horts que hi ha són d’ús lúdic o social. Cal reconèixer la realitat 

Hi ha alguns problemes entre l’ús públic i privat, alguns usuaris “entenen” que tot 

És important no oblidar que l’origen és una infraestructura tècnica (tractament 
d’aigua i abastament), i que cal que l’ús lúdic i la protecció ambiental faci possible 

Cal reordenar la Ctra de Berga i la connexió entre St Fruitós i Berga 

L’aigua com a infraestructura, pot reforçar la vessant educativa del parc 
Destaca la importància de la gestió del PDU. Cal que sigui flexible, realista, terminis 

és coneixedora de què és “el Parc de l’Agulla” en el sentit ampli, cal 

amb les persones que hi treballen (jardiner, treballadors 

En alguns moments i ha massa saturació. No només hi va gent del voltant 
És molt important que es defineixen bé els usos que s’hi posen, o no. (per 
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 Cal millorar la connexió amb transport públic i amb bicicleta (familiar). 
Connectivitat en general entre municipis.

 Ofereix el punt d’informació del Parc de l’Agulla per a fer difusió, explicar el 
procés… 

 Accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda
 Cal contemplar quins mecanismes es definiran per tal que sigui un entorn segur.

 

Club Tenis Manresa i immobiliària esportiva SA
 

 Dèficit d’aparcament, hi ha molts usuaris que utilitzen l’aparcament perquè és 
gratuït 

 Cal que el PDU reculli les perspectives de d
entitat privada sense ànim de lucre. Pex: cobrir alguna pista, ...
 

Meandre 

 Importància de l’arbrat que hi ha
 

C. Entrevista agents 1B (online)
16/09/2021 

 

Assistents: 
 

7 persones, entre les quals hi ha diversos propietaris d

 

Desenvolupament: 
 
Els propietaris han tingut algunes experiències prèvies no massa bones, i ara tenen por 
que només hi tinguin a perdre.
Comparteix molts dels valors que es defensen des del document del PDU, però creuen 
que a vegades es prioritzen algunes coses que després acaben afectant negativament als 
propietaris. 
Comenta que cal respectar els interessos econòmics, i que no sempre s’ha fet.
Polèmica amb el Gimnàstic (té unes parcel·les seves que estan ocupades per l’entrada)
Cal anticipar les propostes, creuen que s’hauria de parlar amb els propietaris abans de 
“dibuixar les línies”. Tenen la sensació que sempre se’ls comuniquen les coses quan ja 
estan definides. 
Apunta que la línia de Alta Tensió Soterrament genera molts soroll,
la. 

 

Carme 
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millorar la connexió amb transport públic i amb bicicleta (familiar). 
Connectivitat en general entre municipis. 
Ofereix el punt d’informació del Parc de l’Agulla per a fer difusió, explicar el 

Accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda 
contemplar quins mecanismes es definiran per tal que sigui un entorn segur.

Club Tenis Manresa i immobiliària esportiva SA 

Dèficit d’aparcament, hi ha molts usuaris que utilitzen l’aparcament perquè és 

Cal que el PDU reculli les perspectives de desenvolupament del Club de Tenis, 
entitat privada sense ànim de lucre. Pex: cobrir alguna pista, ... 

Importància de l’arbrat que hi ha 

Entrevista agents 1B (online) 

7 persones, entre les quals hi ha diversos propietaris de finques dins l’àmbit

Els propietaris han tingut algunes experiències prèvies no massa bones, i ara tenen por 
que només hi tinguin a perdre.  
Comparteix molts dels valors que es defensen des del document del PDU, però creuen 

es es prioritzen algunes coses que després acaben afectant negativament als 

Comenta que cal respectar els interessos econòmics, i que no sempre s’ha fet.
Polèmica amb el Gimnàstic (té unes parcel·les seves que estan ocupades per l’entrada)

anticipar les propostes, creuen que s’hauria de parlar amb els propietaris abans de 
“dibuixar les línies”. Tenen la sensació que sempre se’ls comuniquen les coses quan ja 

Apunta que la línia de Alta Tensió Soterrament genera molts soroll, i que caldria soterrar
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millorar la connexió amb transport públic i amb bicicleta (familiar). 

Ofereix el punt d’informació del Parc de l’Agulla per a fer difusió, explicar el 

contemplar quins mecanismes es definiran per tal que sigui un entorn segur. 

Dèficit d’aparcament, hi ha molts usuaris que utilitzen l’aparcament perquè és 

esenvolupament del Club de Tenis, 
 

e finques dins l’àmbit 

Els propietaris han tingut algunes experiències prèvies no massa bones, i ara tenen por 

Comparteix molts dels valors que es defensen des del document del PDU, però creuen 
es es prioritzen algunes coses que després acaben afectant negativament als 

Comenta que cal respectar els interessos econòmics, i que no sempre s’ha fet. 
Polèmica amb el Gimnàstic (té unes parcel·les seves que estan ocupades per l’entrada) 

anticipar les propostes, creuen que s’hauria de parlar amb els propietaris abans de 
“dibuixar les línies”. Tenen la sensació que sempre se’ls comuniquen les coses quan ja 

i que caldria soterrar-
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Comenta que la urbanització de Cal Vinyes és molt desafortunada.
En general demanen que el PDU mantingui el caràcter rústic de l’àmbit, i que vetlli per la 
convivència de les activitats públiques i privades.

 

D. Entrevista agents 1B (presencial 
16/09/2021 

 

Assistents: 
 
En total van assistir 17 persones, 
l’àmbit 
 
Desenvolupament: 
  
 
Al acudir tantes persones, es fa un resum d’aquells punts que són més rel
perquè han generat més consens o perquè han creat opinions enfrontades:
 

- El llarg recorregut de canvis urbanístics de l'àmbit amb modificacions o possibles 
modificacions, concurs, ha generat una falta de confiança amb l'administració, i 
alhora un disgust i irritació amb moltes persones propietàries.

 
- Comenten que se senten bloquejats amb algunes modificacions o usos que 

voldrien portar a terme a la seva finca, però que per causa del planejament no 
poden executar-ho.

 
- Moltes persones tenen 

administracions, i que aquest procés de participació no té cap mena d'incidència.
 

- Apunten que els agradaria que el document valores les persones que cuiden i 
donen vida al paisatge del futur parc, i que per t
de les seves tasques, per exemple, el valor dels camps, el pas dels tractors, la seva 
accessibilitat, entrar i sortir de les finques, etc...En definitiva, a ells i elles els 
agradaria seguir vivint tranquil·lament com 

 
- També insisteixen a reconèixer les preexistències, i que es tingui presents que allà 

hi viuen persones, moltes són grans i cuiden un petit entorn i d'altres 
desenvolupen activitats més grans, però que algunes només viuen d'aquesta 
activitat i s'ha de facilitar la gestió de les seves necessitats (arreglar murs, possibles 
reformes, etc…). 
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Comenta que la urbanització de Cal Vinyes és molt desafortunada. 
En general demanen que el PDU mantingui el caràcter rústic de l’àmbit, i que vetlli per la 
convivència de les activitats públiques i privades. 

agents 1B (presencial - Berenador)

total van assistir 17 persones, entre les quals hi ha diversos propietaris de finques dins 

Al acudir tantes persones, es fa un resum d’aquells punts que són més rel
perquè han generat més consens o perquè han creat opinions enfrontades:

El llarg recorregut de canvis urbanístics de l'àmbit amb modificacions o possibles 
modificacions, concurs, ha generat una falta de confiança amb l'administració, i 

lhora un disgust i irritació amb moltes persones propietàries. 

Comenten que se senten bloquejats amb algunes modificacions o usos que 
voldrien portar a terme a la seva finca, però que per causa del planejament no 

ho. 

Moltes persones tenen la sensació que ja està tot definit des de les 
administracions, i que aquest procés de participació no té cap mena d'incidència.

Apunten que els agradaria que el document valores les persones que cuiden i 
donen vida al paisatge del futur parc, i que per tant, estigui present la quotidianitat 
de les seves tasques, per exemple, el valor dels camps, el pas dels tractors, la seva 
accessibilitat, entrar i sortir de les finques, etc...En definitiva, a ells i elles els 
agradaria seguir vivint tranquil·lament com fins ara. 

També insisteixen a reconèixer les preexistències, i que es tingui presents que allà 
hi viuen persones, moltes són grans i cuiden un petit entorn i d'altres 
desenvolupen activitats més grans, però que algunes només viuen d'aquesta 

ha de facilitar la gestió de les seves necessitats (arreglar murs, possibles 
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En general demanen que el PDU mantingui el caràcter rústic de l’àmbit, i que vetlli per la 

Berenador) 

entre les quals hi ha diversos propietaris de finques dins 

Al acudir tantes persones, es fa un resum d’aquells punts que són més rellevants, ja sigui 
perquè han generat més consens o perquè han creat opinions enfrontades: 

El llarg recorregut de canvis urbanístics de l'àmbit amb modificacions o possibles 
modificacions, concurs, ha generat una falta de confiança amb l'administració, i 

 

Comenten que se senten bloquejats amb algunes modificacions o usos que 
voldrien portar a terme a la seva finca, però que per causa del planejament no 

la sensació que ja està tot definit des de les 
administracions, i que aquest procés de participació no té cap mena d'incidència. 

Apunten que els agradaria que el document valores les persones que cuiden i 
ant, estigui present la quotidianitat 

de les seves tasques, per exemple, el valor dels camps, el pas dels tractors, la seva 
accessibilitat, entrar i sortir de les finques, etc...En definitiva, a ells i elles els 

També insisteixen a reconèixer les preexistències, i que es tingui presents que allà 
hi viuen persones, moltes són grans i cuiden un petit entorn i d'altres 
desenvolupen activitats més grans, però que algunes només viuen d'aquesta 

ha de facilitar la gestió de les seves necessitats (arreglar murs, possibles 
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- Comenten que perceben una falta de seguretat a la zona, a la nit es fan 
"botellons", es genera molta brutícia i la recullen ells i elles. Falta de control, la 
gent es posa per tot arreu, els cotxes parats al mig dels camps...

 
- Diuen que sovint entren tràilers de 12 m que baixen per l'entrada del Club de tenis 

i arriben al pont del tren, sembla que és perquè el GoogleMaps els envia per allà. 
Això causa que ells no 
que potser senyalètica i algun tipus de vigilància deixaria de passar.

 
- Molts opinen que l'àmbit del Parc tecnològic està molt descuidat, i això genera una 

diversitat d'espècies que afecta els seus 
que els terrenys que precisament són municipals, són els que estan més deixats.

 
- L'accessibilitat és un tema recurrent, opinen que actualment no és molt correcte, 

però que el PDU podria fer mecanismes per millora
gent quan passegi tingui els seus espais), puguin disposar de la connexió de 
vianants adient per arribar a Manresa, etc.

 
- Mostren preocupació per la gestió i el manteniment posterior, es a dir, comenten 

que si es dibuixa u
mateix passa amb un hort, que si es dibuixa una taca d'un hort, es tingui present 
que, també, algú l'haurà de cultivar.
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Comenten que perceben una falta de seguretat a la zona, a la nit es fan 
"botellons", es genera molta brutícia i la recullen ells i elles. Falta de control, la 

nt es posa per tot arreu, els cotxes parats al mig dels camps...

Diuen que sovint entren tràilers de 12 m que baixen per l'entrada del Club de tenis 
i arriben al pont del tren, sembla que és perquè el GoogleMaps els envia per allà. 
Això causa que ells no puguin desenvolupar les activitats correctament. Comenten 

alètica i algun tipus de vigilància deixaria de passar.

Molts opinen que l'àmbit del Parc tecnològic està molt descuidat, i això genera una 
diversitat d'espècies que afecta els seus cultius, serps, caus de conills... Comenten 
que els terrenys que precisament són municipals, són els que estan més deixats.

L'accessibilitat és un tema recurrent, opinen que actualment no és molt correcte, 
però que el PDU podria fer mecanismes per millorar això, regulant la mobilitat (la 
gent quan passegi tingui els seus espais), puguin disposar de la connexió de 
vianants adient per arribar a Manresa, etc. 

Mostren preocupació per la gestió i el manteniment posterior, es a dir, comenten 
que si es dibuixa un nou vial es tingui present que algú l'haurà de mantenir, i al 
mateix passa amb un hort, que si es dibuixa una taca d'un hort, es tingui present 
que, també, algú l'haurà de cultivar. 
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Comenten que perceben una falta de seguretat a la zona, a la nit es fan 
"botellons", es genera molta brutícia i la recullen ells i elles. Falta de control, la 

nt es posa per tot arreu, els cotxes parats al mig dels camps... 

Diuen que sovint entren tràilers de 12 m que baixen per l'entrada del Club de tenis 
i arriben al pont del tren, sembla que és perquè el GoogleMaps els envia per allà. 

puguin desenvolupar les activitats correctament. Comenten 
alètica i algun tipus de vigilància deixaria de passar. 

Molts opinen que l'àmbit del Parc tecnològic està molt descuidat, i això genera una 
cultius, serps, caus de conills... Comenten 

que els terrenys que precisament són municipals, són els que estan més deixats. 

L'accessibilitat és un tema recurrent, opinen que actualment no és molt correcte, 
r això, regulant la mobilitat (la 

gent quan passegi tingui els seus espais), puguin disposar de la connexió de 

Mostren preocupació per la gestió i el manteniment posterior, es a dir, comenten 
n nou vial es tingui present que algú l'haurà de mantenir, i al 

mateix passa amb un hort, que si es dibuixa una taca d'un hort, es tingui present 
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Passejada participativa 20/11/2021

 Antecedents i context

La trobada va tenir lloc al parc de l’Agulla i al seu entorn amb l’objectiu de recollir les 
percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure 
permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements 
l’estructuren. 

Es va fer una primera part explicativa al punt d’informació del Parc, on es va 
contextualitzar l’acció i es van exposar els materials disponibles. Tot seguit es va fer la 
passejada, guiada per l’equip dinamitzador i recollint les aportac
assistents. 

El recorregut va ser el següent:
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Passejada participativa 20/11/2021 

Antecedents i context 

va tenir lloc al parc de l’Agulla i al seu entorn amb l’objectiu de recollir les 
percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure 
permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements 

Es va fer una primera part explicativa al punt d’informació del Parc, on es va 
contextualitzar l’acció i es van exposar els materials disponibles. Tot seguit es va fer la 
passejada, guiada per l’equip dinamitzador i recollint les aportacions de les persones 

El recorregut va ser el següent: 

27 
  

va tenir lloc al parc de l’Agulla i al seu entorn amb l’objectiu de recollir les 
percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure 
permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements que 

Es va fer una primera part explicativa al punt d’informació del Parc, on es va 
contextualitzar l’acció i es van exposar els materials disponibles. Tot seguit es va fer la 

ions de les persones 
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 Assistents i participació

La participació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es van parlar hi 
diverses. 

 

Imatge de la passejada  Font: Elaboració pròpia

 Recull d’aportacions

a. Eix A: Usos i activitats

 

 Les ampliacions que es facin, especialment les lligades a activitats i usos lúdics, 
han d’estar ben delimitades i protegides per una

Bona part dels assistents estan d’acord en senyalar que per garantir la 
preservació i el manteniment de l’espai, així com la convivència amb els usos 
actuals, cal que els entorns on tenen lloc activitats lúdiques es puguin tancar. 

Alguns d’ells comenten que l’actual parc està molt millor des del moment en que 
es va instal·lar la tanca perimetral, i que de cara als nous usos cal fer
cas contrari, el risc d’actituds incíviques serà més elevat.

En el disseny de la tanca caldrà tenir en co
dificulti el paper del parc com a corredor biològic.

 

 Les noves àrees de pícnic han d’estar repartides i ben delimitades
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Assistents i participació 

La participació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es van parlar hi 

Imatge de la passejada  Font: Elaboració pròpia 

Recull d’aportacions 

Eix A: Usos i activitats 

Les ampliacions que es facin, especialment les lligades a activitats i usos lúdics, 
han d’estar ben delimitades i protegides per una tanca. 

Bona part dels assistents estan d’acord en senyalar que per garantir la 
preservació i el manteniment de l’espai, així com la convivència amb els usos 
actuals, cal que els entorns on tenen lloc activitats lúdiques es puguin tancar. 

menten que l’actual parc està molt millor des del moment en que 
es va instal·lar la tanca perimetral, i que de cara als nous usos cal fer
cas contrari, el risc d’actituds incíviques serà més elevat. 

En el disseny de la tanca caldrà tenir en compte una certa permeabilitat, que no 
dificulti el paper del parc com a corredor biològic. 

Les noves àrees de pícnic han d’estar repartides i ben delimitades
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La participació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer-ho amb una 
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es van parlar hi havien opinions 

 

Les ampliacions que es facin, especialment les lligades a activitats i usos lúdics, 

Bona part dels assistents estan d’acord en senyalar que per garantir la 
preservació i el manteniment de l’espai, així com la convivència amb els usos 
actuals, cal que els entorns on tenen lloc activitats lúdiques es puguin tancar.  

menten que l’actual parc està molt millor des del moment en que 
es va instal·lar la tanca perimetral, i que de cara als nous usos cal fer-ho igual. En 

mpte una certa permeabilitat, que no 

Les noves àrees de pícnic han d’estar repartides i ben delimitades 
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L’ús de pícnic i d’estada a l’aire lliure es veu amb bons ulls per una bona part dels 
assistents. Tanmateix, cal repartir
persones que puguin provocar molèsties al veïnat, i actituds incíviques.

 

 Cal protegir la zona d’horta de regadiu. 

Cal vigilar amb la millora d’alguns dels camins que passen per dins l’
Els propietaris comenten que són habituals les actituds incíviques de les persones 
visitants, i que alguns recorreguts, especialment els més estrets propers al ramals 
de la Sèquia, caldria mantenir

 

 Dubtes amb la proposta d’horts socials.
En general les persones propietàries creuen que no és una bona idea la 
instal·lació d’horts socials a l’àmbit de regadiu. Creuen que hi ha parcel·les que 
actualment no estan funcionant i que aquesta seria la prioritat.

Algunes persones, però, si que hi veuen coses positives, però caldria estudiar de 
quina manera es fa, i posen en dubte si han d’estar necessàriament situats en 
aquest entorn. 

 Acord majoritari amb la instal·lació de la nova ETAP

Com que els estudis tècnics diu
implantar aquesta infraestructura. Tanmateix es deixa clar que cal minimitzar 
l’impacte paisatgístic de l’edifici i buscar l’encaix amb els propietaris existents. 

 

 No hi ha acord amb la instal·lació d’unes noves

La major part de les persones que participen de la trobada, que viuen o treballen 
a l’àmbit, no veuen clar la instal·lació d’aquest equipament.  Creuen que és una 
contradicció amb els objectius ambientals del PDU, que portarà mas
molèsties als propietaris actuals.

A més la construcció d’aquest element afecta directament a una de les cases 
actuals, cosa que creuen que és del tot innecessària.

Es proposen alguns espais alternatius fora de l’àmbit del PDU: Parc del Cardene
Parc del Congost, Puigterrà...

 

 Potenciar el turisme rural i sostenible.

Alguns dels assistents proposen usos turístics tipus “hotel familiar” que respecti el 
medi ambient i s’integri en el paisatge. 

 

 Cal definir noves polítiques agràries que beneficie
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L’ús de pícnic i d’estada a l’aire lliure es veu amb bons ulls per una bona part dels 
Tanmateix, cal repartir-lo pel parc, i evitar grans concentracions de 

persones que puguin provocar molèsties al veïnat, i actituds incíviques.

Cal protegir la zona d’horta de regadiu.  

Cal vigilar amb la millora d’alguns dels camins que passen per dins l’
Els propietaris comenten que són habituals les actituds incíviques de les persones 
visitants, i que alguns recorreguts, especialment els més estrets propers al ramals 
de la Sèquia, caldria mantenir-los amb un cert caràcter restringit.

amb la proposta d’horts socials. 
En general les persones propietàries creuen que no és una bona idea la 
instal·lació d’horts socials a l’àmbit de regadiu. Creuen que hi ha parcel·les que 
actualment no estan funcionant i que aquesta seria la prioritat.

unes persones, però, si que hi veuen coses positives, però caldria estudiar de 
quina manera es fa, i posen en dubte si han d’estar necessàriament situats en 

 

Acord majoritari amb la instal·lació de la nova ETAP 

Com que els estudis tècnics diuen que és necessari, tothom accepta que cal 
implantar aquesta infraestructura. Tanmateix es deixa clar que cal minimitzar 
l’impacte paisatgístic de l’edifici i buscar l’encaix amb els propietaris existents. 

No hi ha acord amb la instal·lació d’unes noves piscines a l’aire lliure.

La major part de les persones que participen de la trobada, que viuen o treballen 
a l’àmbit, no veuen clar la instal·lació d’aquest equipament.  Creuen que és una 
contradicció amb els objectius ambientals del PDU, que portarà mas
molèsties als propietaris actuals. 

A més la construcció d’aquest element afecta directament a una de les cases 
actuals, cosa que creuen que és del tot innecessària. 

Es proposen alguns espais alternatius fora de l’àmbit del PDU: Parc del Cardene
Parc del Congost, Puigterrà... 

Potenciar el turisme rural i sostenible. 

Alguns dels assistents proposen usos turístics tipus “hotel familiar” que respecti el 
medi ambient i s’integri en el paisatge.  

Cal definir noves polítiques agràries que beneficien les explotacions existents. 
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L’ús de pícnic i d’estada a l’aire lliure es veu amb bons ulls per una bona part dels 
lo pel parc, i evitar grans concentracions de 

persones que puguin provocar molèsties al veïnat, i actituds incíviques. 

Cal vigilar amb la millora d’alguns dels camins que passen per dins l’àrea d’horta. 
Els propietaris comenten que són habituals les actituds incíviques de les persones 
visitants, i que alguns recorreguts, especialment els més estrets propers al ramals 

los amb un cert caràcter restringit. 

En general les persones propietàries creuen que no és una bona idea la 
instal·lació d’horts socials a l’àmbit de regadiu. Creuen que hi ha parcel·les que 
actualment no estan funcionant i que aquesta seria la prioritat. 

unes persones, però, si que hi veuen coses positives, però caldria estudiar de 
quina manera es fa, i posen en dubte si han d’estar necessàriament situats en 

en que és necessari, tothom accepta que cal 
implantar aquesta infraestructura. Tanmateix es deixa clar que cal minimitzar 
l’impacte paisatgístic de l’edifici i buscar l’encaix amb els propietaris existents.  

piscines a l’aire lliure. 

La major part de les persones que participen de la trobada, que viuen o treballen 
a l’àmbit, no veuen clar la instal·lació d’aquest equipament.  Creuen que és una 
contradicció amb els objectius ambientals del PDU, que portarà massa cotxes i 

A més la construcció d’aquest element afecta directament a una de les cases 

Es proposen alguns espais alternatius fora de l’àmbit del PDU: Parc del Cardener, 

Alguns dels assistents proposen usos turístics tipus “hotel familiar” que respecti el 

n les explotacions existents.  
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b. Eix B: Territori i paisatge

 

 Es poden definir criteris estètics per les arquitectures dins de l’àmbit, però cal 
tenir cura amb les edificacions existents.

Independentment de si la imatge d’algunes de les construccions és l’a
no, els propietaris creuen que aquesta no és la prioritat i mostren la seva 
disconformitat amb la lectura que entenen que es fa des de l’Avanç del PDU de 
que són “elements discordants”.

En el cas de noves edificacions serà més fàcil, i estarà bé 
unificació arquitectònica i criteris d’integració paisatgística.

 

c. Eix C: Mobilitat

 

 Cal definir una estratègia d’aparcaments vinculats als usos existents

Usos com el tenis, el berenador o el punt d’informació d’Infosèquia necessiten 
d’espais d’aparcament propers a l’edificació. Els seus usuaris i/o treballadors 
actualment poden aparcar al costat, i si la nova estratègia de la mobilitat ho 
impedeix pot suposar problemes greus per a ells.

 

 Cal estudiar bé les alternatives que tindran els us
Santpedor. 

 

 Cal instal·lar aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i per a bicicletes a 
les portes. 

A nivell d’aparcament aquestes haurien de ser les prioritats a les “portes”. Per al 
vehicle privat caldrà estudiar
d’aparcament poden suposar increments no desitjats de cotxes.

 

 Cal plantejar aparcaments de “superposició funcional” vinculats a les portes.
En molts casos hi ha aparcaments propers que poden utilitzar
Especialment durant el cap de setmana es troben força infrautilitzats, de manera 
que amb poques intervencions poden funcionar per acollir l’increment de 
visitants del parc.

 

 Millora de la connexió entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana amb tr
públic.  

Cal augmentar la freqüència de l’autobús,
de les paredes existents.
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Eix B: Territori i paisatge 

Es poden definir criteris estètics per les arquitectures dins de l’àmbit, però cal 
tenir cura amb les edificacions existents. 

Independentment de si la imatge d’algunes de les construccions és l’a
no, els propietaris creuen que aquesta no és la prioritat i mostren la seva 
disconformitat amb la lectura que entenen que es fa des de l’Avanç del PDU de 
que són “elements discordants”. 

En el cas de noves edificacions serà més fàcil, i estarà bé garantir una certa 
unificació arquitectònica i criteris d’integració paisatgística. 

Eix C: Mobilitat 

Cal definir una estratègia d’aparcaments vinculats als usos existents

Usos com el tenis, el berenador o el punt d’informació d’Infosèquia necessiten 
pais d’aparcament propers a l’edificació. Els seus usuaris i/o treballadors 

actualment poden aparcar al costat, i si la nova estratègia de la mobilitat ho 
impedeix pot suposar problemes greus per a ells. 

Cal estudiar bé les alternatives que tindran els usuaris actuals de la Carretera de 

Cal instal·lar aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i per a bicicletes a 

A nivell d’aparcament aquestes haurien de ser les prioritats a les “portes”. Per al 
vehicle privat caldrà estudiar-ho per a cada cas, ja que nous espais de 
d’aparcament poden suposar increments no desitjats de cotxes.

Cal plantejar aparcaments de “superposició funcional” vinculats a les portes.
En molts casos hi ha aparcaments propers que poden utilitzar-
Especialment durant el cap de setmana es troben força infrautilitzats, de manera 
que amb poques intervencions poden funcionar per acollir l’increment de 
visitants del parc. 

Millora de la connexió entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana amb tr

Cal augmentar la freqüència de l’autobús, ampliar els horaris i la posició d’algunes 
de les paredes existents. 
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Es poden definir criteris estètics per les arquitectures dins de l’àmbit, però cal 

Independentment de si la imatge d’algunes de les construccions és l’adequada o 
no, els propietaris creuen que aquesta no és la prioritat i mostren la seva 
disconformitat amb la lectura que entenen que es fa des de l’Avanç del PDU de 

garantir una certa 

Cal definir una estratègia d’aparcaments vinculats als usos existents 

Usos com el tenis, el berenador o el punt d’informació d’Infosèquia necessiten 
pais d’aparcament propers a l’edificació. Els seus usuaris i/o treballadors 

actualment poden aparcar al costat, i si la nova estratègia de la mobilitat ho 

uaris actuals de la Carretera de 

Cal instal·lar aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i per a bicicletes a 

A nivell d’aparcament aquestes haurien de ser les prioritats a les “portes”. Per al 
ho per a cada cas, ja que nous espais de 

d’aparcament poden suposar increments no desitjats de cotxes. 

Cal plantejar aparcaments de “superposició funcional” vinculats a les portes. 
-se per a les portes. 

Especialment durant el cap de setmana es troben força infrautilitzats, de manera 
que amb poques intervencions poden funcionar per acollir l’increment de 

Millora de la connexió entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana amb transport 

i la posició d’algunes 
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 Millora de la connexió a entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana a través 
d’itineraris cívics.

Cal definir bé quins són el
urbana, millorar els creuaments amb les infraestructures.

 

 Cal definir la secció dels recorreguts interns per fer compatible el trànsit de veïns i 
vehicles vinculats a les explotacions, amb els visi

Alguns dels assistents creuen que cal segregar els itineraris de pas, per definir per 
on passa cadascú. D’altres persones opinen que cal definir una xarxa on alguns 
itineraris no són públics, En tot cas, queda clar que és un tema sensible q
caldrà estudiar bé en el moment de definir els detalls de la proposta.

 

 Cal desestimar l’estudi informatiu de connexió de la C

El grau d’acord entre els assistents en aquest tema és elevat. Malgrat això, 
consideren que la connexió entre aq
manera prioritària, ja que sinó és difícil replantejar l’ús d’alguns vials que ara 
travessen l’àmbit per dins.

 

 Pacificació de la Carretera de Santpedor.

 

 Cal estudiar la mobilitat generada del Club Gimnàstic

Creuen que l’activitat d’aquesta instal·lació és una de les generadores dels 
principals problemes d’aparcament en aquesta zona. Malgrat no forma part de 
l’àmbit  del PDU, caldria solucionar
s’encarregui un “estudi de mo

 

 Cal millorar l’aïllament acústic de les infraestructures i millorar el tractament de 
les vores, especialment en els punts en contacte amb habitatges.
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Millora de la connexió a entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana a través 
d’itineraris cívics. 

Cal definir bé quins són els recorreguts prioritaris i connectar-los bé amb la trama 
urbana, millorar els creuaments amb les infraestructures. 

Cal definir la secció dels recorreguts interns per fer compatible el trànsit de veïns i 
vehicles vinculats a les explotacions, amb els visitants puntuals.

Alguns dels assistents creuen que cal segregar els itineraris de pas, per definir per 
on passa cadascú. D’altres persones opinen que cal definir una xarxa on alguns 
itineraris no són públics, En tot cas, queda clar que és un tema sensible q
caldrà estudiar bé en el moment de definir els detalls de la proposta.

Cal desestimar l’estudi informatiu de connexió de la C-25 i la C

El grau d’acord entre els assistents en aquest tema és elevat. Malgrat això, 
consideren que la connexió entre aquestes infraestructures cal resoldre
manera prioritària, ja que sinó és difícil replantejar l’ús d’alguns vials que ara 
travessen l’àmbit per dins. 

Pacificació de la Carretera de Santpedor. 

Cal estudiar la mobilitat generada del Club Gimnàstic 

en que l’activitat d’aquesta instal·lació és una de les generadores dels 
principals problemes d’aparcament en aquesta zona. Malgrat no forma part de 
l’àmbit  del PDU, caldria solucionar-ho. Alguns dels propietaris proposes que 
s’encarregui un “estudi de mobilitat generada” que ho abordi de manera directa.

Cal millorar l’aïllament acústic de les infraestructures i millorar el tractament de 
les vores, especialment en els punts en contacte amb habitatges.
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Millora de la connexió a entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana a través 

los bé amb la trama 

Cal definir la secció dels recorreguts interns per fer compatible el trànsit de veïns i 
tants puntuals. 

Alguns dels assistents creuen que cal segregar els itineraris de pas, per definir per 
on passa cadascú. D’altres persones opinen que cal definir una xarxa on alguns 
itineraris no són públics, En tot cas, queda clar que és un tema sensible que 
caldrà estudiar bé en el moment de definir els detalls de la proposta. 

25 i la C-55. 

El grau d’acord entre els assistents en aquest tema és elevat. Malgrat això, 
uestes infraestructures cal resoldre-la de 

manera prioritària, ja que sinó és difícil replantejar l’ús d’alguns vials que ara 

en que l’activitat d’aquesta instal·lació és una de les generadores dels 
principals problemes d’aparcament en aquesta zona. Malgrat no forma part de 

ho. Alguns dels propietaris proposes que 
bilitat generada” que ho abordi de manera directa. 

Cal millorar l’aïllament acústic de les infraestructures i millorar el tractament de 
les vores, especialment en els punts en contacte amb habitatges. 
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Passejada participativa 27/11/2021

A. Antecedents i context

La trobada va tenir lloc al parc de l’Agulla i al seu entorn amb l’objectiu de recollir les 
percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure 
permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espa
l’estructuren. 

Es va fer una primera part explicativa al punt d’informació del Parc, on es va 
contextualitzar l’acció i es van exposar els materials disponibles. Tot seguit es va fer la 
passejada, guiada per l’equip dinamitzador i reco
assistents. 

El recorregut va ser el següent:
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Passejada participativa 27/11/2021 

ontext 

La trobada va tenir lloc al parc de l’Agulla i al seu entorn amb l’objectiu de recollir les 
percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure 
permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements que 

Es va fer una primera part explicativa al punt d’informació del Parc, on es va 
contextualitzar l’acció i es van exposar els materials disponibles. Tot seguit es va fer la 
passejada, guiada per l’equip dinamitzador i recollint les aportacions de les persones 

El recorregut va ser el següent: 
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La trobada va tenir lloc al parc de l’Agulla i al seu entorn amb l’objectiu de recollir les 
percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure 

i i els elements que 

Es va fer una primera part explicativa al punt d’informació del Parc, on es va 
contextualitzar l’acció i es van exposar els materials disponibles. Tot seguit es va fer la 

llint les aportacions de les persones 

 



Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla
Informe de resultats
gener 2022 
 
 
 

 

B. Assistents i participació

La participació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es
diverses. 

C. Recull d’aportacions

a. Eix A: Usos i activitats

 Espais per caravanes

Una part dels assistents considera que possibilitar la pernoctació amb caravanes 
dins l’àmbit és una bona idea. Tanmat
dimensionar bé la capacitat d’aquests espais i delimitar
les molèsties que aquesta activitat podria generar als veïns i propietaris de 
l’àmbit. 

 Espai polivalent a l’actual esplanada d’aparcament

Una part dels assistents consideren que pot ser un bon espai on situar activitats 
puntuals a l’aire lliure, però d’altres consideren que serà un problema per als 
veïns. En cas que es tiri endavant, caldrà estudiar bé les necessitats de l’espai per 
minimitzar els impactes negatius que pugui tenir. En qualsevol cas, en tot 
moment es parla d’activitats puntuals i esporàdiques, i que no siguin molt 
multitudinàries.

 Acord majoritari amb la instal·lació de la nova ETAP

Com que els estudis tècnics diuen que és ne
implantar aquesta infraestructura. Tanmateix es deixa clar que cal minimitzar 
l’impacte paisatgístic de l’edifici i buscar l’encaix amb els propietaris existents. 

Comentem la possibilitat que es situï als solars propers al 
es tracta d’una zona en mal estat i que ha quedat “inacabada”.

 No hi ha acord amb la instal·lació d’unes noves piscines a l’aire lliure.

La major part de les persones que participen de la trobada, que viuen o treballen 
a l’àmbit, no veuen clar la instal·lació d’aquest equipament.  Creuen que és una 
contradicció amb els objectius ambientals del PDU, que portarà massa cotxes i 
molèsties als propietaris actuals.
necessitat de refrescar

A més la construcció d’aquest element afecta directament a una de les cases 
actuals, cosa que creuen que és del tot innecessària.

 Implantació de jocs d’aigua

En la línia de reduir l’impacte negatiu que poden tenir les piscines, part dels 
assistents parlen 
se. 
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Assistents i participació 

La participació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es van parlar hi havien opinions 

Recull d’aportacions 

Eix A: Usos i activitats 

caravanes ben delimitats i dimensionats 

Una part dels assistents considera que possibilitar la pernoctació amb caravanes 
dins l’àmbit és una bona idea. Tanmateix tothom coincideix en que cal 
dimensionar bé la capacitat d’aquests espais i delimitar-los bé. L’objectiu és evitar 
les molèsties que aquesta activitat podria generar als veïns i propietaris de 

Espai polivalent a l’actual esplanada d’aparcament 

Una part dels assistents consideren que pot ser un bon espai on situar activitats 
puntuals a l’aire lliure, però d’altres consideren que serà un problema per als 
veïns. En cas que es tiri endavant, caldrà estudiar bé les necessitats de l’espai per 

zar els impactes negatius que pugui tenir. En qualsevol cas, en tot 
moment es parla d’activitats puntuals i esporàdiques, i que no siguin molt 
multitudinàries. 

Acord majoritari amb la instal·lació de la nova ETAP 

Com que els estudis tècnics diuen que és necessari, tothom accepta que cal 
implantar aquesta infraestructura. Tanmateix es deixa clar que cal minimitzar 
l’impacte paisatgístic de l’edifici i buscar l’encaix amb els propietaris existents. 

Comentem la possibilitat que es situï als solars propers al Parc tecnològic, ja que 
es tracta d’una zona en mal estat i que ha quedat “inacabada”.

No hi ha acord amb la instal·lació d’unes noves piscines a l’aire lliure.

La major part de les persones que participen de la trobada, que viuen o treballen 
veuen clar la instal·lació d’aquest equipament.  Creuen que és una 

contradicció amb els objectius ambientals del PDU, que portarà massa cotxes i 
molèsties als propietaris actuals. Algunes persones detecten que si que hi ha una 
necessitat de refrescar-se. 

A més la construcció d’aquest element afecta directament a una de les cases 
actuals, cosa que creuen que és del tot innecessària. 

Implantació de jocs d’aigua 

En la línia de reduir l’impacte negatiu que poden tenir les piscines, part dels 
assistents parlen de la possibilitat d’instal·lar jocs d’aigua gratuïts, per refrescar
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La participació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer-ho amb una 
van parlar hi havien opinions 

Una part dels assistents considera que possibilitar la pernoctació amb caravanes 
eix tothom coincideix en que cal 

los bé. L’objectiu és evitar 
les molèsties que aquesta activitat podria generar als veïns i propietaris de 

Una part dels assistents consideren que pot ser un bon espai on situar activitats 
puntuals a l’aire lliure, però d’altres consideren que serà un problema per als 
veïns. En cas que es tiri endavant, caldrà estudiar bé les necessitats de l’espai per 

zar els impactes negatius que pugui tenir. En qualsevol cas, en tot 
moment es parla d’activitats puntuals i esporàdiques, i que no siguin molt 

cessari, tothom accepta que cal 
implantar aquesta infraestructura. Tanmateix es deixa clar que cal minimitzar 
l’impacte paisatgístic de l’edifici i buscar l’encaix amb els propietaris existents.  

Parc tecnològic, ja que 
es tracta d’una zona en mal estat i que ha quedat “inacabada”. 

No hi ha acord amb la instal·lació d’unes noves piscines a l’aire lliure. 

La major part de les persones que participen de la trobada, que viuen o treballen 
veuen clar la instal·lació d’aquest equipament.  Creuen que és una 

contradicció amb els objectius ambientals del PDU, que portarà massa cotxes i 
Algunes persones detecten que si que hi ha una 

A més la construcció d’aquest element afecta directament a una de les cases 

En la línia de reduir l’impacte negatiu que poden tenir les piscines, part dels 
de la possibilitat d’instal·lar jocs d’aigua gratuïts, per refrescar-
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 Cal que la proposta tingui en compta la necessitat d’emmagatzematge tant de les 
explotacions agrícoles com de les tasques de manteniment del Parc.

Segons indiquen, la normativa actual
necessàries per a la viabilitat de les explotacions agrícoles. Part dels participants 
creuen que la proposta d’un magatzem mancomunat o col·lectiu no s’adequa a les 
seves necessitats.

 Cal mantenir les parcel·les 

Els assitents proposen de no generar nous recorreguts que puguin dividir 
parcel·les agrícoles, ja que això dificulta la seva gestió i activitat.

b. Eix B: Territori i paisatge

 Cal condicionar el recorregut de la Sèquia de Viladordis.

Els assistents creuen que aquest recorregut podria millorar
acondicionant-ne alguns punts. Alhora, això genera un debat entorn la 
massificació que pot suposar fer segons quines intervencions. En el moment de 
definir la urbanització d’aquests esp
xarxa de camins on alguns d’ells serveixen per a visitants, però on d’altres tenen 
un caràcter intern, d’ús veïnal.

 Fer compatible la posada en valor dels elements de la Sèquia, sense oblidar que 
en molts casos es tracta d’un patrimoni quotidià vinculat al  veïnat.

 Cal fer una connexió cívica i ecològica amb el polígon del grau.

Es demana una la connexió elevada o soterrada per la carretera de C
mantenir la connexió cívica i ecològica

 Potenciar i recuperar les construccions de pedra seca tipus murs i barraques.

 Potenciar les àrees de vinya, oliveres i ametllers.

 Prioritat de la connectivitat ecològica i natural

Més enllà dels debats sobre els usos i les activitats, part dels assistents 
remarquen que l
connector ecològic. Els nous usos que es plantegin han de garantir que això no es 
perdi. 

 

c. Eix C: Mobilitat

 No hi ha acord amb l’aparcament de darrere el Tenis

Una part dels assistents veuen amb b
el berenador a l’espai entre el club de tenis i la C
és una bona opció, i que aquest espai cal que segueixi sent del Tenis, amb 
previsió de futures ampliacions o d’espai d’aparcamen
tracta d’un tema que cal analitzar amb calma, ja que segurament es poden trobar 
solucions que vetllin per l’equilibri de totes les parts.

 Cal definir una estratègia d’aparcaments vinculats als usos existents
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Cal que la proposta tingui en compta la necessitat d’emmagatzematge tant de les 
explotacions agrícoles com de les tasques de manteniment del Parc.

Segons indiquen, la normativa actual dificulta aquestes intervencions, però són 
necessàries per a la viabilitat de les explotacions agrícoles. Part dels participants 
creuen que la proposta d’un magatzem mancomunat o col·lectiu no s’adequa a les 
seves necessitats. 

Cal mantenir les parcel·les agrícoles agrupades 

Els assitents proposen de no generar nous recorreguts que puguin dividir 
parcel·les agrícoles, ja que això dificulta la seva gestió i activitat.

Eix B: Territori i paisatge 

al condicionar el recorregut de la Sèquia de Viladordis. 

ssistents creuen que aquest recorregut podria millorar-se amb arbrat i 
ne alguns punts. Alhora, això genera un debat entorn la 

massificació que pot suposar fer segons quines intervencions. En el moment de 
definir la urbanització d’aquests espais caldrà buscar aquest equilibri, i definir una 
xarxa de camins on alguns d’ells serveixen per a visitants, però on d’altres tenen 
un caràcter intern, d’ús veïnal. 

Fer compatible la posada en valor dels elements de la Sèquia, sense oblidar que 
asos es tracta d’un patrimoni quotidià vinculat al  veïnat.

Cal fer una connexió cívica i ecològica amb el polígon del grau.

Es demana una la connexió elevada o soterrada per la carretera de C
mantenir la connexió cívica i ecològica 

uperar les construccions de pedra seca tipus murs i barraques.

Potenciar les àrees de vinya, oliveres i ametllers. 

Prioritat de la connectivitat ecològica i natural 

Més enllà dels debats sobre els usos i les activitats, part dels assistents 
remarquen que la prioritat de l’espai és mantenir i potenciar l’espai com a 
connector ecològic. Els nous usos que es plantegin han de garantir que això no es 

Eix C: Mobilitat 

No hi ha acord amb l’aparcament de darrere el Tenis 

Una part dels assistents veuen amb bons ulls desplaçar l’aparcament de darrere 
el berenador a l’espai entre el club de tenis i la C-25. Però d’altres creuen que no 
és una bona opció, i que aquest espai cal que segueixi sent del Tenis, amb 
previsió de futures ampliacions o d’espai d’aparcament per als seus usuaris. Es 
tracta d’un tema que cal analitzar amb calma, ja que segurament es poden trobar 
solucions que vetllin per l’equilibri de totes les parts. 

Cal definir una estratègia d’aparcaments vinculats als usos existents
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Cal que la proposta tingui en compta la necessitat d’emmagatzematge tant de les 
explotacions agrícoles com de les tasques de manteniment del Parc. 

dificulta aquestes intervencions, però són 
necessàries per a la viabilitat de les explotacions agrícoles. Part dels participants 
creuen que la proposta d’un magatzem mancomunat o col·lectiu no s’adequa a les 

Els assitents proposen de no generar nous recorreguts que puguin dividir 
parcel·les agrícoles, ja que això dificulta la seva gestió i activitat. 

se amb arbrat i 
ne alguns punts. Alhora, això genera un debat entorn la 

massificació que pot suposar fer segons quines intervencions. En el moment de 
ais caldrà buscar aquest equilibri, i definir una 

xarxa de camins on alguns d’ells serveixen per a visitants, però on d’altres tenen 

Fer compatible la posada en valor dels elements de la Sèquia, sense oblidar que 
asos es tracta d’un patrimoni quotidià vinculat al  veïnat. 

Cal fer una connexió cívica i ecològica amb el polígon del grau. 

Es demana una la connexió elevada o soterrada per la carretera de C-16c per 

uperar les construccions de pedra seca tipus murs i barraques. 

Més enllà dels debats sobre els usos i les activitats, part dels assistents 
a prioritat de l’espai és mantenir i potenciar l’espai com a 

connector ecològic. Els nous usos que es plantegin han de garantir que això no es 

ons ulls desplaçar l’aparcament de darrere 
25. Però d’altres creuen que no 

és una bona opció, i que aquest espai cal que segueixi sent del Tenis, amb 
t per als seus usuaris. Es 

tracta d’un tema que cal analitzar amb calma, ja que segurament es poden trobar 

Cal definir una estratègia d’aparcaments vinculats als usos existents 
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Usos com el tenis, el
d’espais d’aparcament propers a l’edificació. Els seus usuaris i/o treballadors 
actualment poden aparcar al costat, i si la nova estratègia de la mobilitat ho 
impedeix pot suposar problemes greus pe

 Cal instal·lar aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i per a bicicletes a 
les portes. 

A nivell d’aparcament aquestes haurien de ser les prioritats a les “portes”. Per al 
vehicle privat caldrà estudiar
d’aparcament poden suposar increments no desitjats de cotxes.

Algunes persones comenten que les persones amb mobilitat reduïda podrien 
tenir accés amb vehicle fins a la porta d’accés del Berenador habilitat unes places 
espacials 

 Possibilitat d’habili

Per donar resposta a l’objectiu de pacificar l’àmbit del PDU, un dels participants 
proposa la possibilitat d’implantar algun tipus de vehicle de transport col·lectiu 
que permeti als visitants anar d’un lloc a l
ho caminant. 

Possibilitat de que el transport públic arribi a la porta del Berenador 

 La nova secció de les carreteres ha de permetre la convivència entre vehicles 
agrícoles i persones

Es tracta d’un tema que caldrà
d’entrada s’apunta que en alguns casos pot ser útil segregar alguns dels modes de 
transport si l’amplada és suficient. 

Algunes persones opinen que es pot arribar a conviure amb els diversos mitjans 
de mobilitat sense fer cap tipus de segregació d’espai, prefereixen un espai 
compartit entre el usuaris i que es dediqui esforços a millorar la vegetació del 
marges, o el paviment, etc

També es comenta que els elements reductors de velocitat no són “còmodes” per 
a vehicles pesats , i que potser caldria estudiar altres mesures de pacificació. En 
tot cas, algunes persones alerten que posar senyals de trànsit no és suficient.

 Cal desestimar l’estudi informatiu de connexió de la C

El grau d’acord entre els ass
consideren que la connexió entre aquestes infraestructures cal resoldre
manera prioritària, ja que sinó és difícil replantejar l’ús d’alguns vials que ara 
travessen l’àmbit per dins.

 La porta 5 ha de te
A la porta 5 els assistents creuen que no cal plantejar nous aparcaments, ja que 
és suficient amb els que hi ha actualment. A banda cal preservar la pineda actual, 
i habilitar nous usos d’estada i aparcament podria suposar problem
Creuen que n’hi hauria prou senyalitzant l’entrada al parc i fent intervencions 
mínimes d’acondicionament.

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
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Usos com el tenis, el berenador o el punt d’informació d’Infosèquia necessiten 
d’espais d’aparcament propers a l’edificació. Els seus usuaris i/o treballadors 
actualment poden aparcar al costat, i si la nova estratègia de la mobilitat ho 
impedeix pot suposar problemes greus per a ells. 

Cal instal·lar aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i per a bicicletes a 

A nivell d’aparcament aquestes haurien de ser les prioritats a les “portes”. Per al 
vehicle privat caldrà estudiar-ho per a cada cas, ja que nous espa
d’aparcament poden suposar increments no desitjats de cotxes.

Algunes persones comenten que les persones amb mobilitat reduïda podrien 
tenir accés amb vehicle fins a la porta d’accés del Berenador habilitat unes places 

Possibilitat d’habilitar transport tipus “trenet” per dins al parc 

Per donar resposta a l’objectiu de pacificar l’àmbit del PDU, un dels participants 
proposa la possibilitat d’implantar algun tipus de vehicle de transport col·lectiu 
que permeti als visitants anar d’un lloc a l’altre, en cas que no vulguin/puguin fer

Possibilitat de que el transport públic arribi a la porta del Berenador 

La nova secció de les carreteres ha de permetre la convivència entre vehicles 
agrícoles i persones 

Es tracta d’un tema que caldrà estudiar amb calma arribat el moment, però 
d’entrada s’apunta que en alguns casos pot ser útil segregar alguns dels modes de 
transport si l’amplada és suficient.  

Algunes persones opinen que es pot arribar a conviure amb els diversos mitjans 
sense fer cap tipus de segregació d’espai, prefereixen un espai 

compartit entre el usuaris i que es dediqui esforços a millorar la vegetació del 
marges, o el paviment, etc 

També es comenta que els elements reductors de velocitat no són “còmodes” per 
cles pesats , i que potser caldria estudiar altres mesures de pacificació. En 

tot cas, algunes persones alerten que posar senyals de trànsit no és suficient.

Cal desestimar l’estudi informatiu de connexió de la C-25 i la C

El grau d’acord entre els assistents en aquest tema és elevat. Malgrat això, 
consideren que la connexió entre aquestes infraestructures cal resoldre
manera prioritària, ja que sinó és difícil replantejar l’ús d’alguns vials que ara 
travessen l’àmbit per dins. 

La porta 5 ha de tenir un caràcter secundari 
A la porta 5 els assistents creuen que no cal plantejar nous aparcaments, ja que 
és suficient amb els que hi ha actualment. A banda cal preservar la pineda actual, 
i habilitar nous usos d’estada i aparcament podria suposar problem
Creuen que n’hi hauria prou senyalitzant l’entrada al parc i fent intervencions 
mínimes d’acondicionament. 
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berenador o el punt d’informació d’Infosèquia necessiten 
d’espais d’aparcament propers a l’edificació. Els seus usuaris i/o treballadors 
actualment poden aparcar al costat, i si la nova estratègia de la mobilitat ho 

Cal instal·lar aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i per a bicicletes a 

A nivell d’aparcament aquestes haurien de ser les prioritats a les “portes”. Per al 
ho per a cada cas, ja que nous espais de 

d’aparcament poden suposar increments no desitjats de cotxes. 

Algunes persones comenten que les persones amb mobilitat reduïda podrien 
tenir accés amb vehicle fins a la porta d’accés del Berenador habilitat unes places 

 

Per donar resposta a l’objectiu de pacificar l’àmbit del PDU, un dels participants 
proposa la possibilitat d’implantar algun tipus de vehicle de transport col·lectiu 

’altre, en cas que no vulguin/puguin fer-

Possibilitat de que el transport públic arribi a la porta del Berenador  

La nova secció de les carreteres ha de permetre la convivència entre vehicles 

estudiar amb calma arribat el moment, però 
d’entrada s’apunta que en alguns casos pot ser útil segregar alguns dels modes de 

Algunes persones opinen que es pot arribar a conviure amb els diversos mitjans 
sense fer cap tipus de segregació d’espai, prefereixen un espai 

compartit entre el usuaris i que es dediqui esforços a millorar la vegetació del 

També es comenta que els elements reductors de velocitat no són “còmodes” per 
cles pesats , i que potser caldria estudiar altres mesures de pacificació. En 

tot cas, algunes persones alerten que posar senyals de trànsit no és suficient. 

25 i la C-55. 

istents en aquest tema és elevat. Malgrat això, 
consideren que la connexió entre aquestes infraestructures cal resoldre-la de 
manera prioritària, ja que sinó és difícil replantejar l’ús d’alguns vials que ara 

A la porta 5 els assistents creuen que no cal plantejar nous aparcaments, ja que 
és suficient amb els que hi ha actualment. A banda cal preservar la pineda actual, 
i habilitar nous usos d’estada i aparcament podria suposar problemes d’incivisme. 
Creuen que n’hi hauria prou senyalitzant l’entrada al parc i fent intervencions 



Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla
Informe de resultats
gener 2022 
 
 
 

 

 Millora de la connexió a entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana a través 
d’itineraris cívics.

Cal definir bé quins són els reco
urbana, millorar els creuaments amb les infraestructures.

 Definir una xarxa de camins “verds” que connectin amb el territori.
Quan parlem de vies verdes o itineraris cívics cal que serveixin per moure’s p
dins el parc, però també que connectin amb el territori. Les persones han de 
poder utilitzar-los, per exemple, per anar a treballar.

Cal millorar la senyalització dels recorreguts (distàncies, temps...)

 

d. Aspectes transversals

 

 Necessitat de definir les 

Més enllà dels usos  i propostes concretes, una bona part dels participants 
exposen els seus dutbes en relació a la viabilitat de la proposta. Creuen que cal 
definir bé quines seran les inversions i qui les assumirà. Alh
fases i les prioritats d’execució.

Els propietaris exposen el seu temor en relació als costos que aquestes 
operacions puguin tenir per a ells.

 Manteniment de les carreteres.

Els veïns senyalen que el manteniment de moltes de les carr
Supeco) és deficient des de fa temps. Creuen que és un tema que cal solucionar 
independentment del PDU, ja que per a treballar les utilitzen diàriament.

 Cal buscar equilibri entre parc lúdic i parc agrari

L’equilibri en molts casos é
propostes concretes.  Els veïns manifesten un cert temor en que algunes de les  
propostes que es fan puguin portar  problemes. Creuen, també, que hi ha algunes 
contradiccions que venen de lluny, i que 
manera coherent amb les necessitats de la gent que hi viu, i que se’ls tingui en 
compte alhora de prendre decisions.

 

 Definir estratègies de sobirania alimentària
En paral·lel a la redacció del PDU, cal treballar en p
puguin ser alimentàriament autosuficients i lligar
agrícoles que hi ha al parc de l’Agulla. 
En aquesta línia es poden definir programes d’ocupació vinculats a les activitats.

 

 Recuperar la història de l

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
Informe de resultats 

 

Millora de la connexió a entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana a través 
d’itineraris cívics. 

Cal definir bé quins són els recorreguts prioritaris i connectar-los bé amb la trama 
urbana, millorar els creuaments amb les infraestructures. 

Definir una xarxa de camins “verds” que connectin amb el territori.
Quan parlem de vies verdes o itineraris cívics cal que serveixin per moure’s p
dins el parc, però també que connectin amb el territori. Les persones han de 

los, per exemple, per anar a treballar. 

Cal millorar la senyalització dels recorreguts (distàncies, temps...)

Aspectes transversals 

Necessitat de definir les fases i les inversions necessàries. 

Més enllà dels usos  i propostes concretes, una bona part dels participants 
exposen els seus dutbes en relació a la viabilitat de la proposta. Creuen que cal 
definir bé quines seran les inversions i qui les assumirà. Alhora cal estudiar bé es 
fases i les prioritats d’execució. 

Els propietaris exposen el seu temor en relació als costos que aquestes 
operacions puguin tenir per a ells. 

Manteniment de les carreteres. 

Els veïns senyalen que el manteniment de moltes de les carreteres (pex: ctra. del 
Supeco) és deficient des de fa temps. Creuen que és un tema que cal solucionar 
independentment del PDU, ja que per a treballar les utilitzen diàriament.

Cal buscar equilibri entre parc lúdic i parc agrari 

L’equilibri en molts casos és fràgil i cal estudiar-ho  bé en el moment de fer les 
propostes concretes.  Els veïns manifesten un cert temor en que algunes de les  
propostes que es fan puguin portar  problemes. Creuen, també, que hi ha algunes 
contradiccions que venen de lluny, i que cal que la redacció del PDU es faci de 
manera coherent amb les necessitats de la gent que hi viu, i que se’ls tingui en 
compte alhora de prendre decisions. 

Definir estratègies de sobirania alimentària 
En paral·lel a la redacció del PDU, cal treballar en plans per tal que les ciutats 
puguin ser alimentàriament autosuficients i lligar-ho amb les explotacions 
agrícoles que hi ha al parc de l’Agulla.  
En aquesta línia es poden definir programes d’ocupació vinculats a les activitats.

Recuperar la història de la Sèquia 
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Millora de la connexió a entre l’àmbit del l’Agulla i la trama urbana a través 

los bé amb la trama 

Definir una xarxa de camins “verds” que connectin amb el territori. 
Quan parlem de vies verdes o itineraris cívics cal que serveixin per moure’s per 
dins el parc, però també que connectin amb el territori. Les persones han de 

Cal millorar la senyalització dels recorreguts (distàncies, temps...) 

Més enllà dels usos  i propostes concretes, una bona part dels participants 
exposen els seus dutbes en relació a la viabilitat de la proposta. Creuen que cal 

ora cal estudiar bé es 

Els propietaris exposen el seu temor en relació als costos que aquestes 

eteres (pex: ctra. del 
Supeco) és deficient des de fa temps. Creuen que és un tema que cal solucionar 
independentment del PDU, ja que per a treballar les utilitzen diàriament. 

ho  bé en el moment de fer les 
propostes concretes.  Els veïns manifesten un cert temor en que algunes de les  
propostes que es fan puguin portar  problemes. Creuen, també, que hi ha algunes 

cal que la redacció del PDU es faci de 
manera coherent amb les necessitats de la gent que hi viu, i que se’ls tingui en 

lans per tal que les ciutats 
ho amb les explotacions 

En aquesta línia es poden definir programes d’ocupació vinculats a les activitats. 
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Cal fer un treball de posar en valor aspectes històrics de l’àmbit. Es posen 
exemples com les cases de caçadors originàries, la casa del sequiaire (actual 
berenador) o altres elements vinculats a la Sèquia. Es parla de vincular els arxius 
històrics de Manresa i St. Fruitós.
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Cal fer un treball de posar en valor aspectes històrics de l’àmbit. Es posen 
exemples com les cases de caçadors originàries, la casa del sequiaire (actual 
berenador) o altres elements vinculats a la Sèquia. Es parla de vincular els arxius 

s de Manresa i St. Fruitós. 
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Cal fer un treball de posar en valor aspectes històrics de l’àmbit. Es posen 
exemples com les cases de caçadors originàries, la casa del sequiaire (actual 
berenador) o altres elements vinculats a la Sèquia. Es parla de vincular els arxius 
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Taller de propostes 01/12/2021
 

a. Antecedents i context

El taller va tenir lloc al recinte del Palau Firal. Va ser la última de les sessions participatives 
presencials, i es va dissenyar amb l’objectiu de parlar i debatre dels t
sortint durant el procés participatiu, per mirar d’arribar al màxim d’acords possibles.

A l’inici de la trobada es va contextualitzar el taller i el contingut a treballar en format 
plenari, i tot seguit es va treballar per grups reduïts e
partir del treball fet fins al moment: 

 

- Reducció de l’impacte del vehicle privat a l’interior de l’àmbit

- Promoure la convivència entre l’activitat agrària, la residencial i els usos col·lectius.

- Promoció de l’activitat agrària.

- Ampliar el parc i promoure nous usos col·lectius a l’àmbit

- Fomentar la connectivitat ecològica

- Aspectes transversals

 

Finalment es fer una posada en comú, per compartir la feina feta per cadascun dels grups.

 

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
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Taller de propostes 01/12/2021 

Antecedents i context 

El taller va tenir lloc al recinte del Palau Firal. Va ser la última de les sessions participatives 
presencials, i es va dissenyar amb l’objectiu de parlar i debatre dels temes que van anar 
sortint durant el procés participatiu, per mirar d’arribar al màxim d’acords possibles.

A l’inici de la trobada es va contextualitzar el taller i el contingut a treballar en format 
plenari, i tot seguit es va treballar per grups reduïts entorn a 6 eixos de treball definits a 
partir del treball fet fins al moment:  

Reducció de l’impacte del vehicle privat a l’interior de l’àmbit  

Promoure la convivència entre l’activitat agrària, la residencial i els usos col·lectius.

at agrària. 

Ampliar el parc i promoure nous usos col·lectius a l’àmbit 

Fomentar la connectivitat ecològica 

Aspectes transversals 

Finalment es fer una posada en comú, per compartir la feina feta per cadascun dels grups.
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El taller va tenir lloc al recinte del Palau Firal. Va ser la última de les sessions participatives 
emes que van anar 

sortint durant el procés participatiu, per mirar d’arribar al màxim d’acords possibles. 

A l’inici de la trobada es va contextualitzar el taller i el contingut a treballar en format 
ntorn a 6 eixos de treball definits a 

Promoure la convivència entre l’activitat agrària, la residencial i els usos col·lectius. 

Finalment es fer una posada en comú, per compartir la feina feta per cadascun dels grups. 
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b. Assistents i participació

La participació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es van parlar hi havien opinions 
diverses. 

c. Recull d’aportacions

Les aportacions es classifiquen en diverses categories e
tenen per part de les persones assistents.

- SUPORT MAJORITÀRI: 
diversos grups de debat,  i que presenten un grau de consens ampli per part de les 
persones que han participat del taller.

- SUPORT ELEVAT: Recull temes que s’han proposat durant el taller, i que en general 
han tingut una bona acollida per part de les persones que hi han participat. 
Tanmateix, no implica que la proposta s’hagi fet simultàniament a més d
treball. 

- SUPORT PARCIAL: Recull temes que s’han parlat s’han proposat per alguna persona o 
grup de treball. 

- SUPORT DUBTÓS: Són propostes que no generen un grau de consens gaire alt, 
malgrat no totes les opinions van en una mateixa direcció.

-  

Exemple d’una de les propostes elaborades durant els tallers  Font: Elaboració pròpia

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
Informe de resultats 

 

Assistents i participació 

icipació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es van parlar hi havien opinions 

Recull d’aportacions 

Les aportacions es classifiquen en diverses categories en funció del grau de suport que 
tenen per part de les persones assistents. 

SUPORT MAJORITÀRI:  Recull temes que s’han parlat àmpliament durant els taller, als 
diversos grups de debat,  i que presenten un grau de consens ampli per part de les 

an participat del taller. 

Recull temes que s’han proposat durant el taller, i que en general 
han tingut una bona acollida per part de les persones que hi han participat. 
Tanmateix, no implica que la proposta s’hagi fet simultàniament a més d

Recull temes que s’han parlat s’han proposat per alguna persona o 

Són propostes que no generen un grau de consens gaire alt, 
malgrat no totes les opinions van en una mateixa direcció. 

Exemple d’una de les propostes elaborades durant els tallers  Font: Elaboració pròpia
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icipació va ser molt positiva, i les persones que van venir van fer-ho amb una 
actitud constructiva, malgrat en diversos dels temes que es van parlar hi havien opinions 

n funció del grau de suport que 

Recull temes que s’han parlat àmpliament durant els taller, als 
diversos grups de debat,  i que presenten un grau de consens ampli per part de les 

Recull temes que s’han proposat durant el taller, i que en general 
han tingut una bona acollida per part de les persones que hi han participat. 
Tanmateix, no implica que la proposta s’hagi fet simultàniament a més d’una taula de 

Recull temes que s’han parlat s’han proposat per alguna persona o 

Són propostes que no generen un grau de consens gaire alt, 

 

Exemple d’una de les propostes elaborades durant els tallers  Font: Elaboració pròpia 
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Exemple d’una de les propostes elaborades durant els tallers  Font: Elaboració pròpia

 

a. Reducció de l’impacte del vehicle privat a l’interior de l’àmbit

Pas restringit als vials interns 

Per garantir l'accessibilitat rodada a les activitats de l'àmbit (activitat agrària i 
ramadera, habitatges, restauració, etc) al temps que reduïm la intensitat de trànsit de 
pas per l'interior de l'Agulla cal defini
activitats actuals. 

Senyalització clara quan entres al parc

Càmeres de seguretat a l’entrada

La porta 5 no necessita nou aparcament 

Desestimar l’estudi informatiu de connexió de la C

Nou enllaç entre la C

Prioritari per pacificar l’àmbit 

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
Informe de resultats 

 

Exemple d’una de les propostes elaborades durant els tallers  Font: Elaboració pròpia

Reducció de l’impacte del vehicle privat a l’interior de l’àmbit  

it als vials interns (SUPORT MAJORITÀRI) 

Per garantir l'accessibilitat rodada a les activitats de l'àmbit (activitat agrària i 
ramadera, habitatges, restauració, etc) al temps que reduïm la intensitat de trànsit de 
pas per l'interior de l'Agulla cal definir vials per al veïnat, serveis i clients de les 

Senyalització clara quan entres al parc (SUPORT MAJORITÀRI) 

Càmeres de seguretat a l’entrada (SUPORT PARCIAL) 

La porta 5 no necessita nou aparcament (SUPORT MAJORITÀRI) 

informatiu de connexió de la C-25 i la C-55. (SUPORT MAJORITÀRI)

Nou enllaç entre la C-25 i la C-55  (SUPORT PARCIAL) 

Prioritari per pacificar l’àmbit  
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Exemple d’una de les propostes elaborades durant els tallers  Font: Elaboració pròpia 

 

Per garantir l'accessibilitat rodada a les activitats de l'àmbit (activitat agrària i 
ramadera, habitatges, restauració, etc) al temps que reduïm la intensitat de trànsit de 

r vials per al veïnat, serveis i clients de les 

(SUPORT MAJORITÀRI) 
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Prioritzar connexions perimetrals per permetre la disminució del trànsit de pas 
(SUPORT MAJORITÀRI)

Nou vial perimetral a la c

Pacificació ctra Supeco i Ctra de Santpedor 

Carril bici i ampliació de l’espai de pas des de rotonda de la Salle fins al Parc 
PARCIAL)  

Limitació de velocitat a 30 km/h a tot l’àmbit 

Desplaçar la P4 al carrer de Sta Joaquima i desafectar “Ca la Rodona”

D’aquesta manera es poden aprofitar els aparcaments existent i donar continuïtat a la 
trama actual 

Implantar un tren elèctric per realitzar els desplaçaments interns del p
PARCIAL) 

Aparcament restringit a la zona del berenador 

 PMR, Clients, serveis i veïnat

 Garantir l’accessibilitat de Cal Minguet 

 

b. Promoure la convivència entre l’activitat agrària, la residencial i els usos 
col·lectius. 

Minimitzar l’impacte pels propietaris i veïnat actual

Estudiar bé les propostes concretes, i tenir en compte les aportacions dels propietaris 
i veïns de l’àmbit quan arribi el moment.

Compatibilitzar els usos col·lectius delim
(SUPORT ELEVAT) 

Mantenir una xarxa de camins per a us dels residents i de les explotacions

 

c. Promoció de l’activitat agrària.

Cal mantenir una xarxa de camins interna, per a ús dels pagesos

Els corriols que travessen pel mig dels camps són necessaris per a les explotacions, i 
cal evitar que es massifiquin. A més, si s’obren al pas de visitants pot portar problemes 
d’incivisme. 

Donar prioritat a les tasques productives enfront de les lúdiques en 
(SUPORT PARCIAL) 

Exposició sobre l’evolució històrica de l’activitat agrícola 

Per fomentar i divulgar els valor naturals i paisatgístics
Permetre nous usos a les activitats agrícoles i a les finques existents per permet
noves oportunitats de negoci (magatzems, activitats complementaries...) 
ELEVAT) 

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
Informe de resultats 

 

Prioritzar connexions perimetrals per permetre la disminució del trànsit de pas 
(SUPORT MAJORITÀRI) 

vial perimetral a la c-25 (SUPORT ELEVAT) 

Pacificació ctra Supeco i Ctra de Santpedor (SUPORT MAJORITÀRI) 

Carril bici i ampliació de l’espai de pas des de rotonda de la Salle fins al Parc 

Limitació de velocitat a 30 km/h a tot l’àmbit (SUPORT ELEVAT) 

Desplaçar la P4 al carrer de Sta Joaquima i desafectar “Ca la Rodona”

D’aquesta manera es poden aprofitar els aparcaments existent i donar continuïtat a la 

Implantar un tren elèctric per realitzar els desplaçaments interns del p

Aparcament restringit a la zona del berenador (SUPORT MAJORITÀRI)

PMR, Clients, serveis i veïnat 

Garantir l’accessibilitat de Cal Minguet (SUPORT PARCIAL) 

Promoure la convivència entre l’activitat agrària, la residencial i els usos 

Minimitzar l’impacte pels propietaris i veïnat actual. (SUPORT ELEVAT)

Estudiar bé les propostes concretes, i tenir en compte les aportacions dels propietaris 
i veïns de l’àmbit quan arribi el moment. 

Compatibilitzar els usos col·lectius delimitats i tancats amb la connectivitat ecològica 

Mantenir una xarxa de camins per a us dels residents i de les explotacions

Promoció de l’activitat agrària. 

Cal mantenir una xarxa de camins interna, per a ús dels pagesos. (SUPORT ELEVAT)

corriols que travessen pel mig dels camps són necessaris per a les explotacions, i 
cal evitar que es massifiquin. A més, si s’obren al pas de visitants pot portar problemes 

Donar prioritat a les tasques productives enfront de les lúdiques en 

Exposició sobre l’evolució històrica de l’activitat agrícola (SUPORT PARCIAL)

Per fomentar i divulgar els valor naturals i paisatgístics 
Permetre nous usos a les activitats agrícoles i a les finques existents per permet
noves oportunitats de negoci (magatzems, activitats complementaries...) 
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Prioritzar connexions perimetrals per permetre la disminució del trànsit de pas 

 

Carril bici i ampliació de l’espai de pas des de rotonda de la Salle fins al Parc (SUPORT 

Desplaçar la P4 al carrer de Sta Joaquima i desafectar “Ca la Rodona”  

D’aquesta manera es poden aprofitar els aparcaments existent i donar continuïtat a la 

Implantar un tren elèctric per realitzar els desplaçaments interns del parc (SUPORT 

(SUPORT MAJORITÀRI) 

Promoure la convivència entre l’activitat agrària, la residencial i els usos 

. (SUPORT ELEVAT) 

Estudiar bé les propostes concretes, i tenir en compte les aportacions dels propietaris 

itats i tancats amb la connectivitat ecològica 

Mantenir una xarxa de camins per a us dels residents i de les explotacions 

. (SUPORT ELEVAT) 

corriols que travessen pel mig dels camps són necessaris per a les explotacions, i 
cal evitar que es massifiquin. A més, si s’obren al pas de visitants pot portar problemes 

Donar prioritat a les tasques productives enfront de les lúdiques en relació als conreus 

(SUPORT PARCIAL) 

Permetre nous usos a les activitats agrícoles i a les finques existents per permetre 
noves oportunitats de negoci (magatzems, activitats complementaries...) (SUPORT 
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Promoure un registre dels terrenys agraris no utilitzats i potenciar
compartits (SUPORT PARCIAL)

Promoure valors cívics entorn de l’activitat agrícol

Per evitar actituds delictives cal fer campanyes informatives i prendre mesures 
coercitives si és necessari.

Promoure mercats a l’aire lliure de productes agrícoles i de proximitat.

Es podria fer a l’actual zona d’aparcament

 

d. Fomentar la connectivitat ecològica

Renaturalitzar el corredor cívic i ecològic de camí del Grau  

Vetllar per la compatibilitat entre els connectors ecològics i els espais que pugin estar 
tancats i delimitats (SUPORT ELEVAT)

Vetllar per la compatibili
(SUPORT MAJORITÀRI)

S’han de fer de manera controlada, regulada i han d’estar dimensionats correctament

 

e. Ampliar el parc i promoure nous usos col·lectius a l’àmbit

Noves zones de pícnic 

Ben delimitades i no massives
Situades a tocar del camí del ramal de la Sèquia de Viladordis i al sud
actual 

Allunyades de les cases existents

Noves de pernoctació amb autocaravanes  

Ben delimitades i no massives

Es proposa ocupar l’antic aparcament dels bombers per a aquest ús i al sud
parc actual 

Noves Piscines a l’aire lliure 

Si es fan, cal que estiguin integrades paisatgísticament

Algunes de les persones creuen que no respon a una necess
les persones que han assistit als tallers.

Algunes de les persones creuen que és contradictori amb els objectius del pla

Implantar un parc d’aigua enlloc de les piscines 

Implantació ETAP (SUPORT ELEVAT)

Donant per fet que tècnicament és demostra que és necessària

Minimitzant impacte paisatgístic

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
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Promoure un registre dels terrenys agraris no utilitzats i potenciar-
(SUPORT PARCIAL) 

Promoure valors cívics entorn de l’activitat agrícola (SUPORT PARCIAL)

Per evitar actituds delictives cal fer campanyes informatives i prendre mesures 
coercitives si és necessari. 

Promoure mercats a l’aire lliure de productes agrícoles i de proximitat.

Es podria fer a l’actual zona d’aparcament 

connectivitat ecològica 

Renaturalitzar el corredor cívic i ecològic de camí del Grau  (SUPORT ELEVAT)

Vetllar per la compatibilitat entre els connectors ecològics i els espais que pugin estar 
(SUPORT ELEVAT) 

Vetllar per la compatibilitat entre els connectors ecològics i els espais lúdics col·lectius. 
(SUPORT MAJORITÀRI) 

S’han de fer de manera controlada, regulada i han d’estar dimensionats correctament

Ampliar el parc i promoure nous usos col·lectius a l’àmbit 

Noves zones de pícnic (SUPORT ELEVAT) 

Ben delimitades i no massives 
Situades a tocar del camí del ramal de la Sèquia de Viladordis i al sud

Allunyades de les cases existents 

Noves de pernoctació amb autocaravanes  (SUPORT ELEVAT) 

Ben delimitades i no massives 

Es proposa ocupar l’antic aparcament dels bombers per a aquest ús i al sud

Noves Piscines a l’aire lliure (SUPORT DUBTÓS) 

Si es fan, cal que estiguin integrades paisatgísticament 

Algunes de les persones creuen que no respon a una necessitar real, com a mínim de 
les persones que han assistit als tallers. 

Algunes de les persones creuen que és contradictori amb els objectius del pla

Implantar un parc d’aigua enlloc de les piscines (SUPORT PARCIAL) 

(SUPORT ELEVAT) 

fet que tècnicament és demostra que és necessària 

Minimitzant impacte paisatgístic 
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-los per a horts 

(SUPORT PARCIAL) 

Per evitar actituds delictives cal fer campanyes informatives i prendre mesures 

Promoure mercats a l’aire lliure de productes agrícoles i de proximitat. 

(SUPORT ELEVAT) 

Vetllar per la compatibilitat entre els connectors ecològics i els espais que pugin estar 

tat entre els connectors ecològics i els espais lúdics col·lectius. 

S’han de fer de manera controlada, regulada i han d’estar dimensionats correctament 

Situades a tocar del camí del ramal de la Sèquia de Viladordis i al sud-est del parc 

Es proposa ocupar l’antic aparcament dels bombers per a aquest ús i al sud-est del 

itar real, com a mínim de 

Algunes de les persones creuen que és contradictori amb els objectius del pla 
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Evitant afectació a edificacions existents

Nous usos a les edificacions existents 

Segons catàleg de Masies

Serveis, restauració, turisme rural, venda de pr
activitats relacionades amb animals

Hortes socials vinculades a la zona de regadiu 

Cal promocionar l’horta, però no a través d’horts socials.

Algunes persones troben que proposta és interessant, però
ubicació. 

 

Promoure nous usos col·lectius 

 delimitats i tancats 

 incompatibilitat dels usos multitudinaris (excepte Castell de focs)

Possibilitar l’ampliació puntual del Club de Tenis

 

f. Aspectes transvers

Barreres acústiques a les infraestructures  

Condicionament dels marges de les infraestructures 

Impacte visual i enjardinament

Recuperació i valorització dels marges de pedra seca 

Cobrir la ronda entre 

Es tracta d’un projecte pendent des de que es va fer la ronda. Creuen que si es fa cal 
parlar amb els veïns, per estudiar quins usos s’hi ubiquen

Prendre mesures de pacificació del trànsit mentre es redacta el PDU 

Zona 30, nous passos de vianants, elements reductors de la velocitat...
Cal definir bé les inversions que cal fer 

La inversió ha de ser pública, que no afecti als propietaris

La proposta ha de ser viable, si nó no té sentit

Procés participatiu vinculat al PDU a l’àmbit de l’Agulla 
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Evitant afectació a edificacions existents 

Nous usos a les edificacions existents (SUPORT PARCIAL) 

Segons catàleg de Masies 

Serveis, restauració, turisme rural, venda de productes locals, activitats turístiques i 
activitats relacionades amb animals 

Hortes socials vinculades a la zona de regadiu (SUPORT DUBTÓS) 

Cal promocionar l’horta, però no a través d’horts socials. 

Algunes persones troben que proposta és interessant, però potser no  a aquesta 

Promoure nous usos col·lectius (SUPORT PARCIAL) 

delimitats i tancats (SUPORT ELEVAT) 

incompatibilitat dels usos multitudinaris (excepte Castell de focs)

Possibilitar l’ampliació puntual del Club de Tenis 

Aspectes transversals 

Barreres acústiques a les infraestructures  (SUPORT PARCIAL) 

Condicionament dels marges de les infraestructures (SUPORT PARCIAL)

Impacte visual i enjardinament 

Recuperació i valorització dels marges de pedra seca (SUPORT PARCIAL)

Cobrir la ronda entre l’Agulla i Manresa  (SUPORT PARCIAL) 

Es tracta d’un projecte pendent des de que es va fer la ronda. Creuen que si es fa cal 
parlar amb els veïns, per estudiar quins usos s’hi ubiquen 

Prendre mesures de pacificació del trànsit mentre es redacta el PDU 

Zona 30, nous passos de vianants, elements reductors de la velocitat...
Cal definir bé les inversions que cal fer (SUPORT MAJORITÀRI) 

La inversió ha de ser pública, que no afecti als propietaris 

La proposta ha de ser viable, si nó no té sentit 

43 
  

oductes locals, activitats turístiques i 

potser no  a aquesta 

incompatibilitat dels usos multitudinaris (excepte Castell de focs) 

(SUPORT PARCIAL) 

(SUPORT PARCIAL) 

Es tracta d’un projecte pendent des de que es va fer la ronda. Creuen que si es fa cal 

Prendre mesures de pacificació del trànsit mentre es redacta el PDU (SUPORT ELEVAT) 

Zona 30, nous passos de vianants, elements reductors de la velocitat... 
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Annex IV. Resultats del treball amb centres 
educatius 
 

Escola Bages. Grup de 6è A
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nnex IV. Resultats del treball amb centres 

Escola Bages. Grup de 6è A 
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nnex IV. Resultats del treball amb centres 
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Escola Bages. Grup de 6è B
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Escola Bages. Grup de 6è B 
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Escola Bages. Grup de 6è D
 

1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan especial 
respecte d’altres llocs? 

Sí, el coneixem. És un lloc especial perquè s’hi pot jugar, et pots relaxar i fer esport. A més a 
més les vistes són magnífiques a Montserrat.

 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

- Un camp de futbol. 

- Una pista de tennis o de pàdel. 

- Un carril bici al voltant. 

- Una tirolina. 

- Una pista de bàsquet. 

- Una zona d’escalada. 

- Poder nedar.  

- Més arbres i plantes. 

- Un lloc per passejar els gossos sols i no molestar a la gent. 

- Uns gronxadors, rodes, tobogan...

 

3. De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

En bici, en bus, amb cotxe elèctric o moto, amb patinet o skate, en tren, amb patins i amb un  
camí de pedretes pla i recte. 
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Escola Bages. Grup de 6è D 

1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan especial 

Sí, el coneixem. És un lloc especial perquè s’hi pot jugar, et pots relaxar i fer esport. A més a 
més les vistes són magnífiques a Montserrat. 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

na pista de tennis o de pàdel.  

Un lloc per passejar els gossos sols i no molestar a la gent.  

bogan... 

3. De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

En bici, en bus, amb cotxe elèctric o moto, amb patinet o skate, en tren, amb patins i amb un  
camí de pedretes pla i recte.  
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1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan especial 

Sí, el coneixem. És un lloc especial perquè s’hi pot jugar, et pots relaxar i fer esport. A més a 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn? 

3. De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva? 

En bici, en bus, amb cotxe elèctric o moto, amb patinet o skate, en tren, amb patins i amb un  
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Informe de resultats
gener 2022 
 
 
 

 

Escola la Sèquia, Grup de 
 

1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs?

 Espai amb grans dimensions

 Té molta vegetació i fauna al llac

 És un lloc on es poden fer moltes activitats i esports

 Té el berenador per prendre al

 El paisatge és bonic amb vistes a Montserrat

 Es pot anar amb caiac

 Hi ha lavabos públics

 Té molta gespa i està ben cuidada.

 És gratuït i hi pots estar tot el dia

 Té fonts d’aigua potable

 Té molts camins i rutes per fer

 Té gronxadors molt grans

 És un lloc tranquil, lliure de contaminació i apartat de la ciutat

 S’hi pot anar caminant, en bici o en cotxe

 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

 Posar un camp de futbol, posar un camp de bàsquet, posar xarxes de vò
de handbol, un camp de golf, un camp de beisbol, camp de hoquei

 Posar una piscina municipal

 Posar un carril bici per arribar al parc.

 Reformar el bar 

 Posar més coses per jugar (més troncs, piràmide de cordes, gronxadors normals, una 
tirolina, un llit elàstic)

 Organitzar jocs i sortides guiades pels infants.

 Concursos de diferents temàtiques (galetes, atletisme, de dibuixos, pastissos)

 Poder posar tendes de campanya 

 Organitzar espectacles de teatre, concerts
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Grup de 5è A 

neixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs? 

Espai amb grans dimensions 

Té molta vegetació i fauna al llac 

És un lloc on es poden fer moltes activitats i esports 

Té el berenador per prendre alguna cosa 

El paisatge és bonic amb vistes a Montserrat 

Es pot anar amb caiac 

Hi ha lavabos públics 

Té molta gespa i està ben cuidada. 

És gratuït i hi pots estar tot el dia 

Té fonts d’aigua potable 

Té molts camins i rutes per fer 

Té gronxadors molt grans 

un lloc tranquil, lliure de contaminació i apartat de la ciutat 

S’hi pot anar caminant, en bici o en cotxe 

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

Posar un camp de futbol, posar un camp de bàsquet, posar xarxes de vò
de handbol, un camp de golf, un camp de beisbol, camp de hoquei

Posar una piscina municipal 

Posar un carril bici per arribar al parc. 

Posar més coses per jugar (més troncs, piràmide de cordes, gronxadors normals, una 
un llit elàstic) 

Organitzar jocs i sortides guiades pels infants. 

Concursos de diferents temàtiques (galetes, atletisme, de dibuixos, pastissos)

Poder posar tendes de campanya  

Organitzar espectacles de teatre, concerts 
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neixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn? 

Posar un camp de futbol, posar un camp de bàsquet, posar xarxes de vòlei, un camp 
de handbol, un camp de golf, un camp de beisbol, camp de hoquei 

Posar més coses per jugar (més troncs, piràmide de cordes, gronxadors normals, una 

Concursos de diferents temàtiques (galetes, atletisme, de dibuixos, pastissos) 
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3. De quina manera t’agradaria poder

 En bici 

 En monopatí/ patí elèctric / skate /patins

 Caminant 

 En autobús 
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De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

En monopatí/ patí elèctric / skate /patins 
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arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva? 
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Escola la Sèquia, Grup de 5è B
 

1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres 

 la vegetació 

 els jocs que hi han 

 el llac 

 és el lloc on arriba la Sèquia

 el bar 

 els pagesos i pescadors

 el camí que hi ha fins arribar al parc

 l’ambient familiar 

 els ànecs 

 el tamany 

 es pot fer esport 

 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc 

 tirolina 

 teranyina piràmide 

 excursions per muntar a cavall

 zona amb ascenari 

 paret per escalar 

 tobogants per grans

 porteries i línies dels camps de futbol

 zona d’esports (basquet, voley, atletisme

 barres d’exercici 

 organitzar activitats de grup (manualitats)

 zona de mini golf 

 colxonetes per saltar

 

3. De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

 carril bici fins al parc de l’agulla (que no puguin passar els cotxes).

 autobús fins la porta del parc 
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Escola la Sèquia, Grup de 5è B 

Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs? 

és el lloc on arriba la Sèquia 

els pagesos i pescadors 

el camí que hi ha fins arribar al parc 

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

 

excursions per muntar a cavall 

 

tobogants per grans 

porteries i línies dels camps de futbol 

zona d’esports (basquet, voley, atletisme 

ctivitats de grup (manualitats) 

colxonetes per saltar 

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

carril bici fins al parc de l’agulla (que no puguin passar els cotxes). 

autobús fins la porta del parc amb cimen 
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Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 

de l’Agulla o al seu entorn? 

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva? 
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Escola la Sèquia, Grup de 5è C
 

1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs?

 El Parc de l’Agulla  és un gran dipòsit d’aigua per la ciutat de Manresa.

 Ens agrada molt la zona dest

 La quantitat d’espai que té que permet poder fer activitats tan diverses com anar a 
celebrar els aniversaris amb un grup molt gran de persones.

 La quantitat de vegetació que existeix a la zona.

Que hi hagi un espai per poder anar a esmorzar, dinar, berenar o sopar (zona del bar
restaurant). 

 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

 Que hi hagués un camp de futbol on poder practicar aquest esport.

 Que hi pogués haver un

 Que hi hagués una pista per poder practicar patinatge.

 Ens agradaria que la zona estigués més plana (sense sotracs).

 Que s’organitzessin curses.

 Que hi hagi un circuit.

 Que hi hagi una zona per practicar “agility” amb animals

 Que hi hagi més bancs per poder seure i descansar.

 Que hi hagi un joc per jugar a la petanca.

 Que ampliïn la zona de jocs.

 Que tot l’espai estigui adaptat perquè qualsevol persona, sigui quina sigui la seva 
condició física, pugui passejar tranquil·lament

 

3. De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

 Millorar el carril bici per arribar

 Que hi arribi el bus urbà.

 Millorar l’entorn del parc, per poder anar amb patinet.
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Escola la Sèquia, Grup de 5è C 

Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs? 

El Parc de l’Agulla  és un gran dipòsit d’aigua per la ciutat de Manresa.

Ens agrada molt la zona destinada a jocs infantils, perquè és molt espectacular.

La quantitat d’espai que té que permet poder fer activitats tan diverses com anar a 
celebrar els aniversaris amb un grup molt gran de persones. 

La quantitat de vegetació que existeix a la zona. 

gi un espai per poder anar a esmorzar, dinar, berenar o sopar (zona del bar

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

Que hi hagués un camp de futbol on poder practicar aquest esport.

Que hi pogués haver una zona per practicar escalada. 

Que hi hagués una pista per poder practicar patinatge. 

Ens agradaria que la zona estigués més plana (sense sotracs). 

Que s’organitzessin curses. 

Que hi hagi un circuit. 

Que hi hagi una zona per practicar “agility” amb animals. 

Que hi hagi més bancs per poder seure i descansar. 

Que hi hagi un joc per jugar a la petanca. 

Que ampliïn la zona de jocs. 

Que tot l’espai estigui adaptat perquè qualsevol persona, sigui quina sigui la seva 
condició física, pugui passejar tranquil·lament. 

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

Millorar el carril bici per arribar-hi. 

Que hi arribi el bus urbà. 

Millorar l’entorn del parc, per poder anar amb patinet. 
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Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 

El Parc de l’Agulla  és un gran dipòsit d’aigua per la ciutat de Manresa. 

inada a jocs infantils, perquè és molt espectacular. 

La quantitat d’espai que té que permet poder fer activitats tan diverses com anar a 

gi un espai per poder anar a esmorzar, dinar, berenar o sopar (zona del bar-

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn? 

Que hi hagués un camp de futbol on poder practicar aquest esport. 

Que tot l’espai estigui adaptat perquè qualsevol persona, sigui quina sigui la seva 

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva? 
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Escola la Sèquia, Grup de 
 

1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs?

 

 L’estany artificial que hi ha i emmagatzema un volum d’aigua a l’aire lliure com no hi 
ha cap altre ni a Manresa ni a la contrada.

 A l’aigua hi viuen un seguit 
especial. 

 A l’aigua s’hi poden practicar activitats com la pesca o el caiac que també el fan 
especial. 

 També dóna tranquil·litat saber que tenim tota aquella aigua reservada per a la ciutat. 

 L’amplitud i abundància dels espais verds que hi ha.

 S’hi poden fer molt tipus d’activitats diverses i pot haver

 La seva situació i les fabuloses vistes a Montserrat.

 Un lloc on s’hi pot estar tranquil i a l’aire lliure.

 Les rutes que per anar a caminar hi ha al seu voltant.

 Està ben orientat: a l’hivern hi toca el sol i a l’estiu es pot gaudir de l’ombra dels arbres 
i de la marinada. 

 Hi ha un berenador per a qui vulgui menjar o beure alguna cosa.

 Està ben equipat amb bancs per seure,
papereres, escultures,... 

 No hi sol haver problema per aparcar els vehicles.

 Llàstima que hi ha gent que no compleix les normes: donen menjar als ànecs, hi 
passegen gossos, van amb bicicleta per les zones 

 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

 Poder jugar al ping-pong en algun lloc arrecerat del vent.

 També alguna pista amb cistelles de bàsquet i altres espais de jocs esportius 
(atletisme, voleibol, futbo

 Que hi hagués on fessin classes de música popular per aprendre a tocar instruments, 
cantar i ballar. 

 També activitats de ioga o similars.

 Fer-hi una piscina d’estiu pública que sigui pròpia d’una ciutat de vora 80.000 
habitants. 
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Escola la Sèquia, Grup de 6è A 

de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs? 

L’estany artificial que hi ha i emmagatzema un volum d’aigua a l’aire lliure com no hi 
ha cap altre ni a Manresa ni a la contrada. 

A l’aigua hi viuen un seguit d’éssers vius (ànecs, peixos, plantes,...) que també el fan 

A l’aigua s’hi poden practicar activitats com la pesca o el caiac que també el fan 

També dóna tranquil·litat saber que tenim tota aquella aigua reservada per a la ciutat. 

plitud i abundància dels espais verds que hi ha. 

S’hi poden fer molt tipus d’activitats diverses i pot haver-hi moltíssima gent alhora.

La seva situació i les fabuloses vistes a Montserrat. 

Un lloc on s’hi pot estar tranquil i a l’aire lliure. 

e per anar a caminar hi ha al seu voltant. 

Està ben orientat: a l’hivern hi toca el sol i a l’estiu es pot gaudir de l’ombra dels arbres 

Hi ha un berenador per a qui vulgui menjar o beure alguna cosa. 

Està ben equipat amb bancs per seure, jocs infantils, lavabos, jardins, punts d’aigua, 
papereres, escultures,...  

No hi sol haver problema per aparcar els vehicles. 

Llàstima que hi ha gent que no compleix les normes: donen menjar als ànecs, hi 
passegen gossos, van amb bicicleta per les zones enjardinades 

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

pong en algun lloc arrecerat del vent. 

També alguna pista amb cistelles de bàsquet i altres espais de jocs esportius 
(atletisme, voleibol, futbol, equilibrisme, escalada,...) 

Que hi hagués on fessin classes de música popular per aprendre a tocar instruments, 

També activitats de ioga o similars. 

hi una piscina d’estiu pública que sigui pròpia d’una ciutat de vora 80.000 
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de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 

L’estany artificial que hi ha i emmagatzema un volum d’aigua a l’aire lliure com no hi 

d’éssers vius (ànecs, peixos, plantes,...) que també el fan 

A l’aigua s’hi poden practicar activitats com la pesca o el caiac que també el fan 

També dóna tranquil·litat saber que tenim tota aquella aigua reservada per a la ciutat.  

hi moltíssima gent alhora. 

Està ben orientat: a l’hivern hi toca el sol i a l’estiu es pot gaudir de l’ombra dels arbres 

jocs infantils, lavabos, jardins, punts d’aigua, 

Llàstima que hi ha gent que no compleix les normes: donen menjar als ànecs, hi 

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn? 

També alguna pista amb cistelles de bàsquet i altres espais de jocs esportius 

Que hi hagués on fessin classes de música popular per aprendre a tocar instruments, 

hi una piscina d’estiu pública que sigui pròpia d’una ciutat de vora 80.000 
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 Crear un espai per a compartir llibres i lectures.

 Instal·lar algunes paradetes on poder comprar records o similars.

 Fer un parc per a gossos 

 Muntar un lloc on poder llogar bicicletes i altres vehicles de passeig.

 Instal·lar-hi una tirolina.

 Establir més zones per a poder anar amb bicicleta (carril bici).

 Que hi hagués més llocs on poder menjar i beure alguna cosa (creperia, gelateria,...)

 

3. De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

 A peu i amb bicicleta, per un cam
camí que també permetés anar amb patinet i que no hi poguessin passar cotxes.

 Estaria bé que aquest camí connectés el Parc de l’Agulla amb la zona del Congost i 
amb la zona dels Trullols.

 Amb bus, que hi hagués una parada especial per al Parc de l’agulla.

 També estaria bé que tots els accessos estiguessin oberts.

 Igualment, organitzar excursions els diumenges des de la ciutat cap a diversos indrets 
de la zona del parc de l’agulla.
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Crear un espai per a compartir llibres i lectures. 

Instal·lar algunes paradetes on poder comprar records o similars. 

Fer un parc per a gossos  

Muntar un lloc on poder llogar bicicletes i altres vehicles de passeig.

hi una tirolina. 

més zones per a poder anar amb bicicleta (carril bici). 

Que hi hagués més llocs on poder menjar i beure alguna cosa (creperia, gelateria,...)

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

A peu i amb bicicleta, per un camí que fes més drecera que no pas l’actual. Aquest 
camí que també permetés anar amb patinet i que no hi poguessin passar cotxes.

Estaria bé que aquest camí connectés el Parc de l’Agulla amb la zona del Congost i 
amb la zona dels Trullols. 

gués una parada especial per al Parc de l’agulla.

També estaria bé que tots els accessos estiguessin oberts. 

Igualment, organitzar excursions els diumenges des de la ciutat cap a diversos indrets 
de la zona del parc de l’agulla. 

  

52 
  

 

Muntar un lloc on poder llogar bicicletes i altres vehicles de passeig. 

Que hi hagués més llocs on poder menjar i beure alguna cosa (creperia, gelateria,...) 

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva? 

í que fes més drecera que no pas l’actual. Aquest 
camí que també permetés anar amb patinet i que no hi poguessin passar cotxes. 

Estaria bé que aquest camí connectés el Parc de l’Agulla amb la zona del Congost i 

gués una parada especial per al Parc de l’agulla. 

Igualment, organitzar excursions els diumenges des de la ciutat cap a diversos indrets 
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Escola la Sèquia, Grup d
 

1. Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs?

La major part d’alumnes de la classe coneixem el Parc de l’Agulla, però no el seu 
entorn. 

Aspectes que els fan especial: 

 El llac. 

 La zona de gronxadors (el gronxador niu).

 Els troncs creuats per enfilar

 La zona verda, per jugar a pilota, a córrer, saltar, a mullar

 

2. Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

A la majoria de la classe ens agradaria poder fer coses noves, perquè hem anat moltes 
vegades de més petites i petits i ara ens avorrim més.

Per nosaltres ens agradaria:

 

 Més zones de parc infantil diferents (una tirolina, una piràmide de cordes...)

 Un skate park. 

 Una zona per poder anar amb patinet.

 Més arbres. 

 Més fonts d’aigua (grans).

 Zona delimitada de pícnic.

 Un parc d’avis/es.  

 Una piscina municipal.

 A l’entorn, itineraris per poder
coses de flora i fauna o curiositat

 

3. De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

 Caminant des del Poal. Hi ha poca llum.

 En autobús, si ens deixés al davant.

 En cotxe.  
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Escola la Sèquia, Grup de 6è C 

Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 
especial respecte d’altres llocs? 

La major part d’alumnes de la classe coneixem el Parc de l’Agulla, però no el seu 

Aspectes que els fan especial:  

a de gronxadors (el gronxador niu). 

Els troncs creuats per enfilar-se.  

La zona verda, per jugar a pilota, a córrer, saltar, a mullar-se amb els aspersors...

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn?

classe ens agradaria poder fer coses noves, perquè hem anat moltes 
vegades de més petites i petits i ara ens avorrim més. 

Per nosaltres ens agradaria: 

Més zones de parc infantil diferents (una tirolina, una piràmide de cordes...)

er poder anar amb patinet. 

Més fonts d’aigua (grans). 

Zona delimitada de pícnic. 

Una piscina municipal. 

A l’entorn, itineraris per poder-lo conèixer. Que hi hagués gent que pogués explicar 
coses de flora i fauna o curiositats de l’entorn.  

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva?

Caminant des del Poal. Hi ha poca llum. 

En autobús, si ens deixés al davant. 
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Coneixeu el Parc de l’Agulla i el seu entorn? Quines coses creieu que el fan 

La major part d’alumnes de la classe coneixem el Parc de l’Agulla, però no el seu 

se amb els aspersors... 

Quines activitats us agradaria poder fer al Parc de l’Agulla o al seu entorn? 

classe ens agradaria poder fer coses noves, perquè hem anat moltes 

Més zones de parc infantil diferents (una tirolina, una piràmide de cordes...) 

lo conèixer. Que hi hagués gent que pogués explicar 

De quina manera t’agradaria poder arribar al Parc de l’Agulla des de casa teva? 
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Annex V. Valoració de les sessions 
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Annex VI. Materials comunicatiu
durant el procés participatiu
 

La comunicació d’aquest procés participatiu ha sigut un element clau alhora d’arribar a la 
ciutadania i garantir tant la representativitat de les accions, com la comprensió del document 
de l’Avanç del PDU.  

 
Així doncs, a l’inici del procés es va elaborar un pla de comunicació, que es va consensuar amb 
els diversos agents implicats i que definí aquells aspectes necessaris per tirar endavant aquest 
projecte, tals com: 

 

 Imatge gràfica 

 Gestió de la comunicació intern

 Gestió de la comunicació externa

o Xarxes socials

o Plataforma participa.gencat.cat

o “Cartelleria” física

o Notes de premsa

o Base de dades i comunicació amb agents clau

 

A continuació es mostren, a mode de resum, alguns elements i materials creats 
específicament per aquest procés participatiu, i que n’han facilitat la gestió i la comprensió per 
part de les persones que s’hi ha implicat.
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Annex VI. Materials comunicatius utilitzats 
durant el procés participatiu 

La comunicació d’aquest procés participatiu ha sigut un element clau alhora d’arribar a la 
ciutadania i garantir tant la representativitat de les accions, com la comprensió del document 

doncs, a l’inici del procés es va elaborar un pla de comunicació, que es va consensuar amb 
els diversos agents implicats i que definí aquells aspectes necessaris per tirar endavant aquest 

Gestió de la comunicació interna 

Gestió de la comunicació externa 

Xarxes socials 

Plataforma participa.gencat.cat 

“Cartelleria” física 

Notes de premsa 

Base de dades i comunicació amb agents clau 

A continuació es mostren, a mode de resum, alguns elements i materials creats 
per aquest procés participatiu, i que n’han facilitat la gestió i la comprensió per 

part de les persones que s’hi ha implicat. 
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s utilitzats 

La comunicació d’aquest procés participatiu ha sigut un element clau alhora d’arribar a la 
ciutadania i garantir tant la representativitat de les accions, com la comprensió del document 

doncs, a l’inici del procés es va elaborar un pla de comunicació, que es va consensuar amb 
els diversos agents implicats i que definí aquells aspectes necessaris per tirar endavant aquest 

A continuació es mostren, a mode de resum, alguns elements i materials creats 
per aquest procés participatiu, i que n’han facilitat la gestió i la comprensió per 
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Opció de logo escollida:  
 

 
 
Versions: 
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Materials comunicatius utilitzats
 

Cartell informatiu Font: Ajuntament de Manresa
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Cartell informatiu Font: Ajuntament de Manresa

Cartell informatiu col·locat al Parc de l’Agulla  Font: Ajuntament de Manresa
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Cartell informatiu col·locat al Parc de l’Agulla  Font: Ajuntament de Manresa
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Cartell informatiu col·locat al Parc de l’Agulla  Font: Ajuntament de Manresa 
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Exemple de material de treball utilitzat durant les passejades parti
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Exemple de material de treball utilitzat durant les passejades parti

Font: Elaboració pròpia 
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Exemple de material de treball utilitzat durant les passejades participatives 
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Exemple de material de treball utilitzat durant el taller participatiu
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Exemple de material de treball utilitzat durant el taller participatiu

Font: Elaboració pròpia 
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Exemple de material de treball utilitzat durant el taller participatiu 
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Exemple de material de treball utilitzat durant el taller participatiu
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Exemple de material de treball utilitzat durant el taller participatiu

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

62 
  

 

 
Exemple de material de treball utilitzat durant el taller participatiu 
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Exemple de material de treball utilitzat amb els centres educatius: presentació a l’aula

Exemple de material de treball utilitzat amb els centres educatius: mapa interactiu
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terial de treball utilitzat amb els centres educatius: presentació a l’aula

Font: Elaboració pròpia 

 

Exemple de material de treball utilitzat amb els centres educatius: mapa interactiu

 Font: Elaboració pròpia 
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terial de treball utilitzat amb els centres educatius: presentació a l’aula 

 

Exemple de material de treball utilitzat amb els centres educatius: mapa interactiu 
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Annex VII. Documents addicionals rebuts durant 
el procés participatiu

- Document “posicionament del col·lectiu de veïns i 
propietaris afectats pel Pla Director de l’Agulla”
De 14 de novembre de 2021

- Document “Comentaris i propostes alternatives a les 
especificacions del PD del Parc de l?Agulla elaborat pel 
col·lectiu de veins/es afectats”
De 30 de novembre de 2021

- Carta d’al·legacions a l’apartat H3, publicada al portal 
participa.gencat.cat

- Carta d’al·legacions a l’apartat AA3, publicada al portal 
participa.gencat.cat

- Document recull de les aportacions de la “Cambra de 
Comerç”, publicada al portal participa.gencat.cat

- Document recull de les aportacions de les persones que 
treballen al parc,
Acta de la sessió realitzada 
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Annex VII. Documents addicionals rebuts durant 
el procés participatiu 

Document “posicionament del col·lectiu de veïns i 
propietaris afectats pel Pla Director de l’Agulla”
De 14 de novembre de 2021 

Document “Comentaris i propostes alternatives a les 
icacions del PD del Parc de l?Agulla elaborat pel 

col·lectiu de veins/es afectats” 
De 30 de novembre de 2021 

Carta d’al·legacions a l’apartat H3, publicada al portal 
participa.gencat.cat 

Carta d’al·legacions a l’apartat AA3, publicada al portal 
encat.cat 

Document recull de les aportacions de la “Cambra de 
Comerç”, publicada al portal participa.gencat.cat

Document recull de les aportacions de les persones que 
treballen al parc, publicada al portal participa.gencat.cat
Acta de la sessió realitzada el dia 10 de desembre de 2021, a Infosèquia.
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Annex VII. Documents addicionals rebuts durant 

Document “posicionament del col·lectiu de veïns i 
propietaris afectats pel Pla Director de l’Agulla” 

Document “Comentaris i propostes alternatives a les 
icacions del PD del Parc de l?Agulla elaborat pel 

Carta d’al·legacions a l’apartat H3, publicada al portal 

Carta d’al·legacions a l’apartat AA3, publicada al portal 

Document recull de les aportacions de la “Cambra de 
Comerç”, publicada al portal participa.gencat.cat 

Document recull de les aportacions de les persones que 
publicada al portal participa.gencat.cat 
el dia 10 de desembre de 2021, a Infosèquia. 



































Al·legació a l’apartat H3.  

Sol·licito canvi de redactat de l’apartat H3 i que es deixi a l’estil de : “H3 En el cas de l’horta familiar, que es prioritzi 

la producció ecològica, amb les corresponents pràctiques agràries i gestió de residus associades. “ 

 

Justificació de l’al·legació. 

Els conceptes “bones pràctiques agràries” i “correcta gestió dels residus generats” poden ser molt amplis i 

controvertits. A més, ja estarien inclosos dins del concepte “que incloguin una producció ecològica”: La normativa de 

producció ecològica ja conté especificacions sobre pràctiques agràries i sobre gestió de residus. Si els dos conceptes 

esmentats es volen imposar com a norma fora de la definició de ‘producció ecològica’, caldria especificar-los en 

detall. En cas contrari poden deixar a l’hortolà en indefensió, davant d’arbitrarietats en la seva interpretació per part 

del funcionari de torn que n’efectui l’auditoria. 

A/ A títol d’exemple i sobre les bones pràctiques agràries:  

Sota el paraigües de l’agricultura ecològica hi ha una gran diversitat de corrents, amb diverses pràctiques i maneig 

agràries, algunes d’elles fins i tot oposades. Per exemple: Agricultura Regenerativa, Permacultura, Jadam, 

Biodinàmica, Sintròpica, etc. I amb diversos tipus de maneig, tals com llaurar vs. no llaurar, sòl nu vs. coberta viva 

permanent o encoixinat, compostatge en pila vs. compostatge en superfície, etc.   

D’altra banda, també es podria considerar la gestió de marges: Desherbar o no desherbar? El no desherbat de 

marges podria estar mal considerat sota una visió estètica aliena a l’agricultura ecològica, en la qual està clar que 

aquests marges amb vegetació espontània són una font de biodiversitat, tant vegetal com animal: Hi ha adventícies 

comestibles i també son pols d’atracció per a fauna auxiliar. 

B/ A títol d’exemple i sobre la gestió de residus:  

En agricultura ecològica es permet el plàstic, entre altres, com a material de cobertura del sòl per a control 

d’adventícies i també per a solaritzacions. Està clar que, si s’utilitzen plàstics, aquests acabaran essent  un residu i 

s’han de gestionar correctament.  

Ara bé, algú podria arribar a considerar residu a les restes orgàniques de poda, a les herbes dallades, a les restes 

d’horta, a les hortalisses malmeses, etc. Tot el que són restes orgàniques són compostables (en pila o en superfície), 

per tant no s’haurien de catalogar com a residus. Tot plegat és biomassa i conté CO2 capturat de l’atmòsfera i són 

bons recursos per a incrementar el % de matèria orgànica del sòl. Per aquest motiu és imprescindible fer una bona 

definició del significat de ‘gestió de residus’ o, molt millor, associar-ho al què ja té descrit la normativa d’agricultura 

ecològica.  

C/ Proposta addicional.  

Apart de canviar el redactat d’aquesta proposta H3 del PDU i, quan s’entri a especificar els seus detalls, seria 

encertat que es faci amb la col·laboració d’entitats enteses en el tema. Aquí em permeto proposar les següents: 

. Escola Agrària de Manresa: https://educaciodigital.cat/ecamanresa/moodle/mod/page/view.php?id=2041 

• Per a la revisió de tot lo associat amb la producció ecològica. 

. Associació l’Era (Manresa):  https://associaciolera.org/  

• També per a la revisió de tot lo associat amb la producció ecològica. 

. Col·lectiu Eixarcolant (Jorba):  https://eixarcolant.cat/  

• Per a la revisió de tot lo relacionat amb la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats 

agrícoles tradicionals. 

https://educaciodigital.cat/ecamanresa/moodle/mod/page/view.php?id=2041
https://associaciolera.org/
https://eixarcolant.cat/


Com a propietari d’un hort al Poal, el qual està ubicat dins de la “zona d’influència” del PDU i 

per tant afectat per algunes de les mesures redactades, presento unes al·legacions sobre 

l’apartat AA3 (activitats agrícoles), pàgina 185, del document  “PDU Document inicial 

estratègic”. 

• En primer lloc faig transcripció de l’apartat: 

“AA3 Prohibir a tot l’àmbit del parc hivernacles, túnels agrícoles, emmagatzematge 

d’elements i eines a l’exterior de les construccions.” 

• Les al·legacions les faig sobre la prohibició d’hivernacles i de túnels agrícoles.  

 

Al·legacions sobre la prohibició d’hivernacles i de túnels agrícoles: 

Aporto tres visions, relacionades totes elles amb l’horticultura, per a analitzar l’afectació 

d’aquesta prohibició: 

1. Des de la visió de la climatologia de Manresa, la prohibició d’hivernacles i de túnels 

agrícoles no té cap lògica agrària. Aporto un parell de justificacions al respecte:   

I. Baixes temperatures i glaçades hivernals i primaverals a Manresa.  

Els hivernacles i túnels agrícoles permeten ampliar els mesos productius dels 

nostres horts. I també permeten que ens puguem fer el planter. I que puguem 

resguardar de les baixes temperatures de  l’hivern certes plantes plurianuals.  

II. Inclemències meteorològiques tals com calamarses i insolacions extremes.  

Els hivernacles i túnels també són elements protectors davant de 

pedregades/calamarses, i també poden tenir funció d’ombrejar els cultius davant 

de les insolacions estivals excessives que s’estan veient els darrers anys. 

2. Des de la visió d’horticultura ecològica, tampoc s’hi troba cap lògica agrària a la prohibició.  

I. Tant els hivernacles com els túnels poden ser elements protectors dels cultius, 

davant l’atac de certs insectes, i així poder evitar l’ús de productes químics.  

II. També són elements protectors, especialment en les fases inicials de creixement 

d’algunes verdures i hortalisses, davant l’atac de certs ocells. 

3. Interpreto que la prohibició es fonamenta únicament en motius d’estètica. Una prohibició 

sota aquesta visió no té cap relació amb la realitat agrària. 

I.  Els hortolans som això, hortolans, no pas jardiners. Els horts no són pas jardins 

decoratius. I com a hortolans tenim el dret a protegir els nostres cultius de manera 

efectiva i ecològica, amb l’ús d’hivernacles i de túnels agrícoles.  

 

Conclusió:  La prohibició d’hivernacles i de túnels agrícoles no té cap lògica agrària. Sol·licito 

doncs, que en el redactat de mesures, s’elimini aquesta prohibició. 

 

 

Com a recolzament a la meva sol·licitud:  

A Manresa disposem de l’Escola Agrària, tot un referent en l’Agricultura Ecològica. I també, 

molt relacionada amb ella, l’Associació l’Era.  

• Proposo que valideu amb aquestes entitats les mesures redactades que es pretenen 

aplicar, per tal de garantir que les mesures finals no siguin contràries a l’horticultura. 



Les  entitats  i  col∙legis  professionals  agrupats  a  la  Taula  de  Territori,    Sostenibilitat  i 

Infraestructures  de la Cambra de Comerç de Manresa: 

 Comissió de Construcció de la Cambra de Comerç de Manresa 

 Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya 

 Col∙legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona 

 Col∙legi d’Enginyers Industrials de la Catalunya Central 

 Col∙legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 

 Gremi de Industries de la Fusta  

 Gremi d’ Instal∙ladors del Bages i el Berguedà 

 Gremi de constructors d’Obres de Manresa i comarca. 

 Il∙ltre. Col∙legi d’Advocats de Manresa, 

 Col∙legi Agents de la Propietat Immobiliària 

Un  cop  analitzats  el  documents  de  l’avanç  de  Pla  director  urbanístic  de  l’àmbit  de  l’Agulla 

emeten els següents comentaris i observacions: 

 

PUNTS RELLEVANTS A COMENTAR A L’AVANÇ DE PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT DE 

L’AGULLA. 

 

 Prioritat absoluta a iniciar un estudi informatiu alternatiu de carreteres a l’actual vigent 

per a una nova connexió entre la ronda de Manresa i la C‐25 per reduir el transit actual 

entre Santpedor i Manresa pel mig del Parc de l’Agulla. 

 Preocupació per l’aparcament necessari en l’àrea prevista per al baixador del tren tram 

previst a  la zona propera al Parc  tecnològic, actualment  ja mancat dels aparcaments 

suficients. 

 Aclarir  la  necessitat  d’ampliar  les  àrees  d’influència  de  l’àmbit  del  parc,  quan  seria 

suficient  establir  puntualment  aquelles  actuacions  que  s’hi  creu  necessàries.  Pot 

generar conflictes d’interpretació. Millor definir les actuacions puntuals necessàries en 

lloc de definir àmbits, per altre part molt diferents entre ells, agrícola, industrial, urbà, 

consolidat o amb planejament derivat redactat, etc. 

 Prioritzar la rehabilitació de terrenys marginals en zones ja urbanitzades com la del parc 

Tecnològica,  Bombers,  etc.,    com  alternativa  a  la  implantació  d’actuacions  de  caire 

industrial com pot ser la futura planta potabilitzadora, preservant terrenys agrícoles de 

regadiu que caldria protegir. 

 Estudiar l’impacte de la mobilitat, en especial l’aparcament, que  afegit a lo comentat 

anteriorment, pot significar la implantació d’unes piscines en aquest àmbit. 

 Estudiar i definir les noves connexions entre el centre urbà de Manresa i el Parc en els 

carrers de la Pau, Avinguda dels Dolors i Carrer Sallent, que cal resoldre en un àmbit de 

planejament derivat vigent, i que seran les més utilitzades per la ciutadania. 



 Aclarir com es pensa fer el repartiment de càrregues  i beneficis dins  l’àmbit delimitat 

del  parc  al  haver‐hi  actuacions  d’aprofitament  privat  importants  com  pot  ser  la 

construcció d’un hotel. 

 El document  manifesta  la  necessitat  d’ampliació del parc actual  entès com a  recinte 

quan  la  realitat només demana millorar  les zones d’aparcament per a un bon accés. 

Caldria un estudi de mobilitat i les necessitats reals d’aparcament del parc actual i les 

activitats  que  s’hi  realitzen  abans  de  marcar  altres  escenaris  que  potser  no  serien 

necessaris en aquest indret i podrien potenciar‐ne altres menys utilitzats. 

 

OBSERVACIONS ADDICIONALS 

•  Prioritzar també actuacions en altres parcs de naturalesa urbana com el Parc Fluvial o P

 arc  del  Cardener,  el  Parc  de  Puigterrà,  o  el  de  Puigberenguer,  potenciant  activitats 

lúdiques de restauració, esport, lleure, etc.. L’èxit de l’actual Parc de l’Agulla per al seu 

caràcter de parc tancat, amb control d’accessos, i ben mantingut, no necessita majors 

inversions  que  sí  necessiten  altres  parcs  als  que  cal  potenciar‐ne  l’ús  ciutadà  i  les 

activitats (lleure, esport, restauració, guinguetes, etc.) per dinamitzar‐les. 

   

 

 



 

 

consorciagulla@ajmanresa.cat 

................................................................................................................................................... 
Expedient Sessió participativa amb les persones treballadores del Parc de l’Agulla 
Data  10/12/2021, a l’Infosèquia 
Assistents Laia Muns (directora Parc de la Sèquia) 

Josep Cots (Junta de la Sèquia) 
Jordi (Berenador) 
Krishna (Infosèquia) 
David (manteniment parc) 
Ignasi (cap de brigada) 

................................................................................................................................................... 

A continuació es recullen els principals temes tractats sobre les necessitats i possibilitats de 
l’Agulla, després d’una explicació resumida dels plantejaments generals del Pla Director 
Urbanístic. 

 
Funcionament del parc 

Es considera que principals problemes i necessitats actuals de funcionament del parc són: 

- Falta de seguretat: la policia local (Manresa) mai puja al parc, tot i que se’ls cridi, 
al·legant que es tracta “d’una instal·lació privada”. La gent ja ho sap, i això genera 
una certa sensació d’impunitat: han hagut situacions d’amenaces a treballadores del 
parc, i cada vegada és més habitual que trobin actituds de violència dels usuaris a 
l’hora de tancar les portes a la nit. Aquesta situació no és dona, però, en la part de 
Sant Fruitós (per exemple al Berenador). 

- Convivència amb els gossos: tot i estar prohibit, la gent porta els gossos deslligats a 
l’interior del parc. El projecte ha de contemplar un espai específic per a gossos, i 
prohibir-los a la zona de gespa. 

-  L’ús intensiu de pícnic també genera problemes de convivència. Es demana 
habilitar una zona específica de pícnic, separada de la resta d’activitats. 

- Habilitar una zona per fer actes, ja que actualment la jardineria del parc (gespa, etc.) 
es fa malbé cada vegada que es fan esdeveniments. Tenir un espai segregat, entre 
la via de ferrocarril i la Séquia, amb l’equip  necessari: instal·lació elèctrica, lavabos, 
contenidors, aigua, arbrat,. Etc. 

- Sistema de reg. Actualment el reg de la zona de gespa es fa amb aspersors que 
durant el dia es van col·locant i movent. La solució més adequada seria fer una 
instal·lació de reg per degoteig, de manera que es pugui regar de nit, per a la qual 
cosa ja hi ha un projecte d’Aigües de Manresa. Això, però, seria incompatible amb 
utilitzar aquests espais per fer actes ja que farien malbé la instal·lació soterrada. 

- Quiosc de gelats. Es comenta que si el quiosc actual tingués accés a aigua i 
estigués millor adaptat es podria utilitzar de manera més eficient i més temps (ara 
obre de març a novembre). Actualment és una concessió que porta el mateix 
concessionari que el Berenador. 

 

Espai específic per manteniment del parc 

A dia d’avui l’apilament de terres i materials vegetals es fa a l’explanada de l’aparcament 
central, i les eines es guarden a la caseta de les piragües.  

- Una primera solució seria treure les piragües d’allà i usar-lo tot per magatzem de 
manteniment. 



- Si el parc creix, s’ha d’habilitar un espai que sigui suficientment gran, tancat i amb 
porta d’accés gran, per fer acumulació de materials (restes de poda, terres, etc) i de 
maquinària / estris. 

- Pot ser sense cobrir, amb  una part coberta per guardar la maquinària que es pugui 
necessitar (un tractor o una màquina desbrossadora) 

- Ha d’estar en un lloc accessible (que hi puguin accedir camions de manera puntual), 
per exemple a prop d’alguna de les portes d’accés del parc: es proposa fer-lo entre 
la via del tren i la Séquia, tocant la C-25, de manera que es pugui accedir per la via 
paral·lela a aquesta i no s’hagi de penetrar en el cor del parc. 

 

Necessitat de lavabos 

Quan les escoles visiten l’Infoséquia, abans d’iniciar l’activitat els nens i nenes han d’anar al 
lavabo, que està al magatzem de piragües, a uns 400 metres, i  això comporta una alteració 
important de les activitats de l’Infosèquia (inverteixen gairebé mitja hora). També hi ha molta 
gent que utilitza els lavabos del Berenador. 

- Es considera molt important habilitar uns lavabos públics a la prop de la rotonda del 
Berenador / a prop de l’infosèquia.  

 

Necessitats de mobilitat i aparcament 

Es valora que el punt més conflictiu pel que fa a mobilitat és la rotonda del Berenador i el 
tram del Camí de l’Agulla enganxat a l’explanada de l’aparcament.  

- Es veu bé que es tregui el trànsit de pas d’aquest tram, i es proposa que s’habiliti 
una via paral·lela a la via de ferrocarril des del vial paral·lel a la C25 per mantenir 
l’accés de veïns i usuaris dels negocis. 

- El Berenador manifesta que treure l’aparcament actual suposarà un gran prejudici 
per al seu negoci, i reclama mantenir unes places (150 cotxes) tot i que sigui amb un 
sistema de control per garantir que només l’utilitzen els usuaris del restaurant. 

- Els passos de vianants actuals no s’entenen bé, i es demana que si es repinten es 
facin de manera que sigui més fàcil interpretar-los com a passos de vianants. 
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