COM VOLEU QUE SIGUI EL NOU PARC
DE L’AGULLA I EL SEU ENTORN?
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PLA DIRECTOR URBANISTIC DE L’ÀMBIT DE L’AGULLA

ON ÉS EL PARC DE L’AGULLA?
El futur Parc de l’Agulla és un espai natural situat
al Pla del Bages, entre els municipis de Manresa,
Sant Fruitós del Bages i Santpedor.
Té una dimensió del futur parc és molt gran, on hi
podrien arribar a cabre, per fer-nos una idea, fins a
270 camps de futbol.
Els espais més coneguts de l’àmbit són la zona
verda que voreja el llac, el llac, el camí de la Séquia o el Berenador, però l’àrea de l’Agulla té moltes més coses a part d’això, i moltes més que en
pot tenir en un futur. Ens ajudes?

Per ampliar la informació podeu navegar per
aquest mapa. Enllaç per accedir-hi

QUINES CARACTERÍSTIQUES TÉ EL
PARC DE L’AGULLA I EL SEU ENTORN?

És un important espai natural amb
un gran valor tant pels elements que
té a dins (diversitat d’espècies: aus,
vegetació de ribera, secà...) com per
tots aquells elements i espais amb els
quals està relacionat i connectat (Riu
Llobregat per la Séquia, o com a connector verd del riu Llobregat al Cardener)

L’aigua té un paper destacat en aquest
entorn, ja que tant el propi estany, com
les sèquies de Manresa o els ramals
del Poal o de Viladordis garanteixen
que els municipis propers i les zones
agrícoles disposin de l’aigua que necessiten.

Una part important de l’espai està destinat a l’agricultura, principalment de
conreus de secà a la part nord-est,
conreus de regadiu a la part sud-oest,
amb algunes vinyes puntuals, arbres
fruiters i espais amb hivernacles.

Per ampliar la informació busqueu els punts verds al mapa col.laboratiu. Enllaç per accedir-hi

QUINES ACTIVITATS ES FAN AL PARC DE
L’AGULLA I AL SEU ENTORN?

El parc de l’Agulla és un espai de trobada inmillorable tant per la gent de
Manresa i St Fruitós del Bages, com
per persones que venen d’altres municipis i comarques.

A banda dels que hi van a jugar o passejar, hi ha molta gent que treballa al
parc de l’Agulla i al seu entorn, algunes d’elles s’encarreguen que les instal.lacions que hi ha funcionin i d’altres
que es dediquen a conrear la terra.

L’activitat física a l’aire lliure és cada
vegada més popular per a tothom, i
el Parc de l’Agulla i el seu entorn és
un dels llocs preferits per a anar-hi en
bicicleta, a córrer o inclús a practicar
esports acuàtics.

Per ampliar la informació busqueu els punts verds al mapa col.laboratiu. Enllaç per accedir-hi

COM ENS MOVEM PEL PARC DE
L’AGULLA I PEL SEU ENTORN?

La xarxa de camins del parc de l’Agulla i del seu entorn són espais utilitzats
per totes aquelles persones que es
desplacen a peu o bicicleta, gaudint
del paisatge i d’espais més naturals.

No tothom es desplaça de la mateixa
manera, i és important garantir, per
exemple, que les persones que van
amb cadira de rodes (o persones cegues, mobilitat reduïda, o de capacitats diverses) puguin gaudir també
d’aquest entorn.

Els entorns del Parc de l’Agulla són
plens d’infraestructures com carreteres
i vies del tren que connecten el Bages
amb altres municipis d’arreu del territori, però que a vegades comporten
molèsties per la gent que hi viu, o també, pot ser una barrera pel pas de la
fauna.

Per ampliar la informació busqueu els punts verds al mapa col.laboratiu. Enllaç per accedir-hi

COM VOLEM QUE SIGUI EL PARC DE
L’AGULLA I EL SEU ENTORN?
Hem de preservar el què tenim!

Cal poder fer-hi usos i activitats noves!

Volem millorar l’accessibilitat!

El futur parc de l’Agulla ha de ser capaç de mantenir els valors naturals i
paistagístics actuals, i mantenir l’equilibri entre les espècies d’animals i plantes que hi viuen.

El futur parc de l’Agulla ha de ser un
espai on s’hi puguin fer activitats noves, tant per la gent que el visita de
tant en tant, com per aquelles persones que hi viuen i hi treballen, sempre
de manera respectuosa amb l’entorn.

El futur parc de l’Agulla ha de ser més
accessible per a totes les persones
que hi van, especialment per aquelles
que ho fan a peu, en bicicleta o en
d’altres mitjans de transport no contaminants.

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

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

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

Comenteu les propostes entre vosaltres i feu-nos arribar els resultats per tal que els puguem tenir en compte!

