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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
INTRODUCCIÓ 

 

27 kilòmetres al nord de l’Agulla trobem la raó de ser d’aquest espai d’aigua, el lloc de naixement del fil que omple 

l’estany, on es pren prestada l’aigua d’un dels rius més importants del nostre territori.  

Afrontar el projecte de l’Agulla vol dir plantejar-se el Parc amb aquesta visió territorial. 

 

Infraestructures territorials de transport com l’Eix transversal, la C-55 o el traçat del ferrocarril; el pas de camins 

estructurants de gran i petit recorregut; o l’existència d’elements naturals de gran continuïtat (Riu d’Or, la Sèquia…), 

atorguen a l’àmbit una gran capacitat de connexió i li confereixen un caràcter marcadament central amb un paper de 

porta al territori, lloc de pas i destí. 

 

Per altra banda, l’Agulla és lloc de relació d’altres territoris propers. Punt de trobada i de lleure de la ciutadania de 

Sant Fruitós i Manresa; i lloc de relació i connexió de les planes agrícoles de El Poal, Viladordis i El Grau. 

 

Tots aquests aspectes configuren d’una banda, la funció territorial del Parc de l’Agulla i de l’altra la seva vocació de 

connexió ciutadana i d’urbanitat. 

 

El projecte del Parc de l’Agulla que tot seguit es presenta aborda les múltiples escales d’aquests dos objectius – 

territorials i ciutadans – fent-los compatibles, atenent a l’estructura territorial més enllà de l’àmbit propi del pla, i a la 

complexitat dels teixits urbans d’escala local. Un Parc que estructuri itineraris, espais lliures i equipaments, relligant les 

poblacions veïnes. 

 

La funcionalitat específica i local d’activitats, equipaments, serveis o lleure, s’han d’incloure i combinar amb la 

disponibilitat territorial dels intercanviadors, els grans àmbits agrícoles, i dels usos d’abast comarcal, donant lloc a les 

condicions de la ciutat a diferents escales, la territorial i la de la urbanitat.  

 

1. CONTINUÏTAT TERRITORIAL.  

 

FER DEL TERRITORI DE MÉS ENLLÀ DE L’ÀMBIT PART DEL PARC DE L’AGULLA 

 

El Parc de l’Agulla ha de servir per a la descoberta activa del Pla de Bages, posant aquest territori, ric i ampli, a l’abast 

de tothom.  

Les dimensions geogràfiques, històriques, ecològiques i paisatgístiques de l’Agulla són formidables arguments per 

obrir a la ciutadania un territori d’abast plurimunicipal, omplint-lo de significat  

 

Com a connector i porta cap al territori, el Parc ha de servir per potenciar el coneixement i gaudi del patrimoni cultural i 

natural que l’envolta. 

El projecte cerca fer del territori part del Parc de l’Agulla. 

Amb la incorporació d’un nou equipament polivalent que allotgi una part cultural de caràcter museístic d’abast 

comarcal i territorial –per exemple centre d’interpretació, d’educació ambiental i de dinamització cultural i turística– el 

projecte pel Parc de l’Agulla vol fer present, obrir, interpretar i incentivar l’ús lúdic del territori.  

L’estructura interna de camins i recorreguts són els fils, els nexes i els lligams que han de portar cap a la descoberta 

d’aquest territori. 

 

Aquests camins que neixen a l’àmbit del Parc, a més de ser recorreguts de lleure, ens permeten interpretar el territori 

segons diferents temàtiques: 

 

Itineraris patrimonials 

El territori de l’entorn del Parc de l’Agulla és ben ple de llocs i referents ben significatius del patrimoni cultural i històric 

del Bages. 
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Els camins que incorpora el projecte i que tenen el Parc com a orígen, cerquen cosir aquest patrimoni explicant-lo des 

de diferents òptiques o itineraris temàtics, com poden ser: 

 

 De l’Agulla a Sant Benet 

Aquest itinerari, suau i fàcil de recorrer, permet reseguir un dels brancals de la Sèquia, passant pels paisatges que ens 

rememoren com debien ser els entorns d’una de les joies del Bages, el monestir de Sant Benet, destí final de la ruta. 

 Reseguint la Sèquia 

Els 27 kilòmetres d’aquest recorregut ens permeten descobrir una gran quantitat de paisatges i patrimoni. Aqüeductes, 

ponts, pontarrons, masos, mines, plans, ermiteso jaciments, són alguns del elements que hi podem trobar. 

 

Els recorreguts per dins la ciutat: 

 De l’Agulla a la Seu 

Un tomb per la ciutat passant per alguns dels llocs que ens relacionen amb l’Agulla i l’aigua (C/Puigterrà de Dalt, Plaça 

dels Infants, Esglèsia del Carme), fins arribar a un dels punts de referència de la ciutat, La Seu. 

 De l’Agulla a la plaça de Sant Josep de Sant Fruitós 

Aquest recorregut ens descobreix des de les planes agrícoles del Parc de l’Agulla, passant per fins la zona d’horts del 

casc antic de Sant Fruitós 

Itineraris ambientals i naturals 

Si són nombroses les referències patrimonials, no ho són menys les naturals i ambientals.  

Els itineraris del projecte del Parc de l’Agulla ens permeten gaudir dels següents indrets: 

 

 De l’Agulla a les planes agrícoles de Viladordis passant pel Guix 

Amb aquesta ruta, que passa per l’antiga colònia del Guix, es descobreixen els paisatges agrícoles de Viladordis, amb 

el patrimoni que hi porta relacionat, com la Casa de les Tines. 

 El tractament de les aigües 

Aquest recorregut vol introduir-nos en la història i la importància que té i ha tingut l’aigua per a les ciutat del Pla de 

Bages així com la incidència en la generació dels paisatges actuals de regadiu que envolten el Parc. 

 Els espais naturals: Boscos illa, l’Aiguamoll de la Bòvila, La Corbatera i els Plans de la Sala 

Aquest itinerari vol donar a conèixer espais i indrets d’alt valor ecològic i ambiental, que si bé són petits en la seva 

dimensió, resulten sorprenents en la seva qualitat i bellesa. 

 El Bages, la vinya i el vi.  

Aquest itinerari permet conèixer els onze cellers vinculats a la D.O. Pla de Bages, que recuperen les arrels històriques 

de la tradició vitivinícola que hi va haver a l’època medieval. El recorregut relliga a més aspectes patrimonials, com el 

Mas de San Iscle o la casa de La Culla, seu de la D.O. 

 

Itineraris de paisatge: Un Parc visual cap al territori 

La forma del territori del Pla de Bages ens ofereix l’oportunitat d’entendre la dimensió territorial dels paisatges del Parc 

de l’Agulla. 

 

Les inflexions de la topografia existent de l’àmbit, evidencien aquesta condició de territorialitat del Parc de l’Agulla, ja 

que permeten tenir perspectives privilegiades de paisatges llunyans i referents del Bages 

 

 El balcó de l’Agulla 

La pròpia cota de l’estany per la banda sud s’aixeca sobre la ciutat de Manresa, amb Montserrat al fons. El projecte 

potencia aquesta zona amb l’ampliació d’aquesta zona mirador i de passeig, i amb la localització d’un equipament 

polivalent de posició central i de domini sobre tot el territori que l’envolta. 

 Per la carretera de Santpedor fins el mirador de El Colomer 

El projecte proposa transformar totalment la carretera de Santpedor en un vial de vianants, bicicletes i transport públic. 

Aquest passeig, de secció assimètrica, permet la contemplació de les hortes de regadiu de El Poal. El passeig ens 

porta fins el mirador de El Colomer, lloc elevat sobre el territori des d’on podem veure l’Agulla, el Cogulló o Montserrat. 

 El passeig paisatgístic del camí de les aigües 
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Reseguint un dels brancals de la Sèquia per un dels grans recorreguts del territori, se’ns descobreixen les vistes sobre 

zones d’horts i el perfil urbà de Manresa al fons. 

 El mirador dels Quatre Cantons 

Un lloc privilegiat lleugerament aixecat sobre les zones de conreu del Parc que permet observar els paisatges que 

envolten Sant Fruitós, la potent traça del Riu d’Or, els paisatges de l’evolució econòmica de la comarca i, al fons, 

Montcau. 

 

2. CONTINUÏTAT CIUTADANA. ESPAIS D’URBANITAT 

 

MAJORAR I POTENCIAR LA CONTINUÏTAT TERRITORIAL DE LES GRANS PECES AGRÍCOLES CONDENSANT 

LES ACTIVITATS MÉS URBANES SEGUINT ELS EIXOS QUE PASSEN PER L’AGULLA I S’ENDINSEN ALS 

NUCLIS URBANS DE MANRESA I SANT FRUITÓS. 

 

Així com el projecte incorpora la dimensió i l’entorn territorial de l’àmbit com a part del Parc de l’Agulla, també els 

espais agrícoles de camps i hortes dins de l’àmbit s’entenen com a part i paisatge del propi Parc de l’Agulla. 

 

En aquest sentit, el projecte cerca salvaguardar la major quantitat possible d’aquests paisatges així com la seva 

necessaria continuïtat amb el territori i l’anella verda i agrària, condensant els espais de la urbanitat, on s’hi 

desenvoluparà la major intensitat urbana, al voltant de l’Agulla. 

 

Els espais d’urbanitat es defineixen en contacte amb els nuclis urbans a traves d’eixos que permeten donar continuïtat 

als sistemes d’espais lliures i equipaments existents, estirant-los cap a l’interior del Parc. 

 

El projecte vol donar continuïtat a diferents eixos amb marcades funcions urbanes dins dels nuclis, fent del Parc de 

l’Agulla polaritat i lloc de creuament de totes aquestes funcions. 

 

Eixos del lleure 

Aquests eixos relliguen diferents espais lliures dels nuclis de Sant Fruitós i Manresa, fent del Parc de l’Agulla la 

destinació final i el parc central del Bages. 

 

 El Parc de bancals i terrasses, les piscines de lleure i els usos de restauració. 

Sota l’estany diferents plataformes amaguen diferents activitats.  

La plataforma superior, mirador sobre Manresa que amplia el passeig al voltant de l’Agulla. Sota aquesta es poden 

allotjar serveis necessaris per la Parc i usos de restauració en concessió administrativa. 

A les altres dos plataformes un equipament esportiu, les piscines de lleure, que aporten un nou equipament alternatiu 

a les de Sant Fruitós (spa, piscines d’oci…), amb espais d’aigua coberts i descoberts. 

La posició elevada de les piscines permet gaudir dels perfils de Manresa i Montserrat durant el bany. 

L’equipament de les piscines incorpora, junt al mirador de El Colomer, un aparcament soterrat que cobreix les seves 

necessitats sense restar capacitat als aparcaments per la resta del Parc. 

 

Finalment el Parc dels bancals. Recorreguts de vianants acompanyats per canals d’aigua, que ens remeten a l’origen 

del parc, passen entre bancals, terrasses i plataformes que generen múltiples espais tous, durs, de joc, descans, 

ombra… 

 

 L’equipament polivalent 

Al peu de l’estany un nou equipament d’abast comarcal, fita, icona i referent visual del Parc al territori.  

Un nou espai polivalent de gran centralitat situat en una posició privilegiada de domini sobre tot el Pla de Bages. 

 

La polivalència del nou equipament hauria d’admetre el desenvolupament de diferents activitats permanents i 

temporals. No obstant, la cultura i la recerca vinculada al medi que envolta al Parc de l’Agulla haurien de ser els grans 

eixos temàtics dels usos que podria allotjar.  

La incorporació de centres d’interpretació, d’educació ambiental i de dinamització cultural i turística poden ser alguns 
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dels usos permanents del nou equipament. 

 

 L’equipament esportiu: el tennis 

El projecte preveu l’ampliació de l’equipament esportiu del tennis, ocupant els sòls cap a l’Eix Transversal.  

Les intal.lacions més socials existents podrien ampliar-se posant-les en contacte amb la nova plaça-porta i espai de 

rebuda del Parc. 

L’ampliació de l’equipament pot tenir caràcter privat o de concessió administrativa.  

 

 L’equipament hoteler 

Junt al tennis i la nova entrada al Parc un equipament hoteler i de restauració porta cap a la Sèquia i espectador 

privilegiat del paisatge agrícola del Parc.  

Un lloc amb oferta de qualitat on es combinin hoteleria, gastronomia, treient sinèrgies del projecte Món Sant Benet. 

Aquest equipament aportaria al Parc un altre tipus d’usuari, a més de un ús més continu al llarg del dia. 

L’equipament, que podrà ser d’explotació privada o en concessió administrativa, incorporarà el seu propi aparcament 

soterrat. 

 

Diferents itineraris de lleure ens relacionen aquests equipaments amb els nuclis urbans. 

 

Cap a Sant Fruitós dos portes, dos connexions: 

Des de l’estany i l’equipament polivalent, reseguint en direcció nord el camí de l’Agulla pel bellmig de les zones 

agrícoles del Parc, arribem a la Porta Nord de Sant Fuitós, lloc de la nova façana cap a l’Eix Transversal. Des d’aquí el 

camí vell ramader de Cardona o el parc del Riu d’Or i les seves hortes, ens porten fins el casc antic de Sant Fruitós. 

 

Des de l’estany i l’equipament polivalent, en direcció sud-est, els camins de lleure sota els Quatre Cantons ens 

condueixen a través de la zona agrària del Parc cap a la Porta Sud de Sant Fruitós. 

La reurbanització de l’eix de la carretera de Vic com a passeig ens portarà fins el bellmig de la vil.la. 

 

Cap a Manresa. 

Des de l’estany i l’equipament polivalent, descendim pels bancals i terrasses del Parc fins arribar al pas sota la Ronda, 

Porta de Manresa la Parc de l’Agulla. Des d’aquí seguint el passeig del carrer Josep Arola, vora el tren, arribarem al 

centre de la ciutat de Manresa. 

 

L’Aigua al Parc 

L’aigua és un dels protagonistes del Parc de l’Agulla. La Sèquia, l’estany i els ramals que s’hi deriven són els grans 

actors. 

 

L’extensió del Parc de l’Agulla amb el Parc dels bancals en fa memòria i l’incorpora com a element d’identitat.  

L’aigua es fa present en forma de petits canals que acompanyen els recorreguts interns del Parc. 

L’aigua es fa encara més present encara amb les piscines de lleure. Part d’aquestes, a l’aire lliure, participen 

íntimament del Parc i d’aquesta identitat. 

Els canals d’aigua que recorren les terrasses permetran el reg i manteniment de les seves superfícies toves vegetals. 

 

La seguretat 

Un dels aspectes importants per al manteniment i durabilitat del Parc és el seu control i seguretat. 

 

El projecte cerca un cert control de l’espai del Parc i dels seus accessos. Per assolir aquest objectiu el projecte 

treballa amb la  jerarquització dels accessos i amb la distinció entre els límits naturals i artificials del Parc. 

 

Els límits naturals aprofiten les condicions topogràfiques o morfològiques del territori. Els talussos vegetals, fruit de 

l’existència de desnivells, o els límits d’aigua, com la pròpia Sèquia, són algunes d’aquestes tanques naturals. 

Les tanques projectades, la posició dels nous equipaments com a límits i porta, o el traçat del ferrocarril són els límits 

artificials nous o existents del Parc. 
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El conjunt d’aquest límits permet establir un àmbit acotat de l’espai del Parc. 

 

Eix del coneixement i la cultura 

Des de La Seu passant pel barri antic i el sector universitari, aquest eix relliga equipaments i espais relacionats amb el 

coneixement i la cultura.  

Des de la Universitat, reseguint el Passeig de la Concòrdia, encara no del tot obert, aquest eix estira aquests usos cap 

a l’interior del Parc de l’Agulla i fins a la nova façana terciària de Sant Fruitós. 

El camí de les aigües i la carretera de Santpedor –transformada en passeig de vianants, bicicletes i transport públic– 

ens condueixen per l’interior del Parc i fins l’equipament polivalent. 

 

 L’equipament polivalent 

La polivalència d’aquest equipament permet absorbir tant la dimensió cultural com la del coneixement i recerca 

vinculada al medi que envolta al Parc de l’Agulla, incorporant centres d’interpretació, d’educació ambiental i de 

dinamització cultural i turística. (veure també “Eixos del lleure”) 

 L’equipament docent. L’escola agrària 

Junt a l’equipament polivalent l’equipament educatiu d’abast comarcal. 

El projecte proposa la localització d’una nova Escola Agrària, complementaria l’existent a Manresa, que tingui una 

major proximitat i relació amb el medi agrícola. 

 

Es preveu la localització del baixador del tren junt a l’Escola per tal de donar, no només una bona accessibilitat en 

transport públic al Parc, sino també resoldre la mobilitat que pot generar aquest equipament. El projecte preveu a més 

un espai per aparcament al servei del Parc, l’Escola i el tren. 

 

 La façana de l’Eix Transversal: usos del coneixement  

Travessant les zones agrícoles del Parc de l’Agulla arribem a la Porta Nord de Sant Fruitós. 

La nova façana cap a l’Eix Transversal ha d’incorporar també usos terciaris d’alt valor afegit, vinculats al coneixement. 

Es podria incentivar l’aparició d’aquests usos amb avantatges fiscals o d’aprofitament, potenciant els vinculats amb 

l’estudi i recerca del medi agrari, la producció vitivinícola, etc. 

 

Aquests usos treurien l’avantatge d’una posició molt central, d’entorn privilegiat i proper al medi d’estudi, de gran 

accessibilitat i amb un efecte aparador respecte a l’Eix Transversal. 

 

Eix de la teconologia 

Aquest eix cerca la millora del lligam entre els espais de la tecnologia i la producció, separats per infraestructures 

existents, com la Ronda, i futures, com la variant C-55. 

L’eix fa del Parc de l’Agulla nexe d’unió i punt de trobada dels diferents usos terciaris i tecnològics des seu voltant. 

 

 El front terciari del sector La Parada 

Passant per la Porta de Manresa, el front terciari proposat al sector La Parada, encara que fora del sector del Parc de 

l’Agulla, dóna continuïtat entre la Fira de Manresa i el pol de recerca del Parc Tecnològic. 

Aquest front, amb façana cap al carrer Josep Arola, permet donar distància respecte el traçat ferroviari, donant major 

protecció als teixits residencials. 

Per altra banda, la reorientació d’usos i l’increment de sostre proposat per aquest sector es farà càrrec dels costos 

derivats del pas sota la Ronda. 

 

 La Porta Sud de Sant Fruitós i les façanes de l’Eix Transversal i del polígon Sant Isidre cap el Parc: usos 

terciaris,  tecnològics i comercials. 

Des del Parc Tecnològic, passant de nou per l’equipament polivalent i el camí de l’Agulla, arribem al sector terciari 

amb façana cap a l’Eix Transversal. 

Si tal com veiem, (veure “Eix del coneixement i la cultura”) aquest sector incorporava usos relacionats amb el 

coneixment, també pot incorporar aquells terciaris i tecnològics relacionats amb la mateixa temàtica. 
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Des d’aquesta peça, els usos terciaritzats resegueixen la vora del parc cap a la Porta Sud de Sant Fruitós. 

Si bé la part del sector corresponent al polígon Sant Isidre queda fora de l’àmbit del PDU, es desitjable que les futures 

ordenacions i edificacions de les vores considerin el seu paper de façana sobre el Parc. 

 

Finalment la Porta Sud de Sant Fruitós. 

La formalització d’aquest punt, ha de servir com a polaritat i final del polígon de Sant Isidre, així com un referent visual 

en alçada des de la carretera de Vic, nexe d’unió amb Sant Fruitó de Bages. 

Es proposa una peça potent d’ús terciari i comercial. Aquest referent visual permet el seu pas a través cap a les zones 

agrícoles del Parc de l’Agulla. 

El sector permetria la cobrició parcial de la nova variant, ja soterrada en aquest tram, amb nous espais públics i 

places, que posarien en contacte el medi natural i l’urbà. 

3. ESPAIS INTERMEDIS. ELS ESPAIS DE TRANSICIÓ 

 

PROJECTAR LA SECUÈNCIA ENTRE ELS ESPAIS DE MAJOR URBANITAT I ELS AGRÍCOLES MITJANÇANT 

ESPAIS DE TRANSICIÓ  

 

Amb l’objectiu de salvaguardar la major quantitat possible dels espais agrícoles del Parc de l’Agulla, el projecte 

estableix espais coixí o de transició entre els territoris més sensibles i aquells on s’hi desenvolupa major intensitat 

urbana. 

Aquests espais intermedis o de transició defineixen la secuència del pas entre ambdós medis. 

 

L’ús ciutadà d’aquests espais no es realitza en tota la seva extensió, només a llocs escollits, camins, itineraris, passos 

o zones de descans. La resta seran espais agrícoles de transició, espais d’horta de caràcter més urbà que podran ser 

recorreguts per camins acotats entre els camps i conreus, com a lloc d’educació ambiental o pel seu gaudi 

paisatgístic. 

 

El projecte dels espais intermedis se centrarà sobre la xarxa de camins i la preservació dels intersticis com a espais 

d’horta. 

 

El projecte proposa dos espais de transició. 

 

 Transició cap a les hortes de El Poal 

La carretera de Santpedor i el camí de les aigües defineixen aquest espai de transició. 

Des del primer és possible el passeig i el gaudi paisatgístic dels espais d’horta de El Poal. 

Des del segon, el passeig paisatgístic del camí de les aigües, podem gaudir de les hortes que s’extenen fins els 

darreres de la ciutat de Manresa. 

 

 Transició cap als conreus de La Creu i Quatre Cantons 

En aquest sector trobem dos parts diferenciades.  

Per una banda, al nord, l’espai de transició entre el traçat del ferrocarril, el camí de la Sèquia i l’equipament hoteler 

proposat. 

El camí de la Sèquia serà l’espai del lleure. Des d’aquest, diferents passos entre camps, en forma de passeres de 

fusta, ens permeten el seu recorregut interior acabant en petits miradors cap el territori. 

 

Per altra banda, al sud, l’espai entre el Parc Tecnològic i el camí de Quatre Cantons, que ens connectarà, a través 

dels espais lliures del polígon del Grau, amb els espais agraris de Viladordis. 

També en aquest cas el camí de Quatre Cantons ens permet apropar-nos als camps amb recorreguts entre ells.  

 

Itineraris de lleure i descans 

Atès el caràcter lineal dels espais de transició, és convenient preveure l’emplaçament d’algunes zones de descans 

associades al recorregut. Aquestes àrees de descans estan pensades per gaudir del paisatge o de la presència 
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d’elements singulars o de valor patrimonial vora els recorreguts. 

Pensem, doncs, en pocs espais d’intervenció molt subtil però ben escollits, que ofereixin valors afegits a l’itinerari 

lineal, buscant especificitats (petites zones d’ombra, llocs arresserats, miradors o punts alts que permeten la lectura 

del paisatge de la comarca…). 

 

L’equipament d’aquestes àrees pot incloure mobiliari, senyalització, aixopluc i en alguns casos si és possible instal.lar-

hi una font. 

 

4. CONTINUÏTAT NATURAL 

 

DONAR LA MAJOR DIMENSIÓ I CONTINUÏTAT ALS ESPAIS NATURALS ENTRE L’ANELLA VERDA I AGRÀRIA 

I EL LLOBREGAT, TENINT EN COMPTE LES SEVES FUNCIONS ECOLÒGIQUES, PRODUCTIVES, LÚDIQUES I 

PAISATGÍSTIQUES. 

 

El projecte aposta per la preservació dels espais agraris, així com la posta en valor dels seus aspectes econòmics, 

ambientals i socials. 

En aquest sentit es considera una bona oportunitat la proposta dels planejaments territorials d’extendre els sòls amb 

Denominació d’Origen de Pla de Bages. Aquesta proposta permetria mantenir i revaloritzar aquests territoris.  

En aquest sentit, es considera que l’escola agrària d’abast comarcal proposada pel projecte, donaria un valor afegit als 

sòls agrícoles del Parc de l’Agulla, fet que es veu incrementat per la proximitat dels àmbits de recerca vinculats als 

sectors terciaris. 

 

El treball sobre l’espai natural també se centra sobre l’estructura de les peces agrícoles, la seva mobilitat interna i 

l’endreça del seu funcionament, que ha de fer-se compatible amb la resta dels usos del Parc.  

 

El treball també aten a la definició de les vores de contacte amb els elements de la xarxa viària general. En aquest 

sentit es preveu el tractament de les vores de la nova variant de la C-55, mentre que es considera que les vores amb 

l’Eix Transversal han de quedar sense tractar, deixant que el paisatge actual arribi fins les infraestructures. 

Aquesta solució potencia i no és agressiva amb els medis biòtics que s’intal.len en aquests marges, mentre que l’acció 

sobre la nova variant es justifica pel fet que cal fer-la de nou, i per tant implicarà una incidència sobre el medi físic 

existent. 

 

5. ELS USOS, ACTIVITATS I SERVEIS DEL PARC 

 

El projecte aposta per una triple dimensió dels usos distingint entre activitats o usos públics, privats i de possible 

concessió.  

Així mateix s’aposta per diferents usos de caràcter comarcal o territorial i d’altres d’abast local. 

 

Pel que fa als usos d’abast territorial o comarcal, el projecte preveu la localització a la part central de l’àmbit, al voltant 

de l’Agulla, de dos importants equipaments: 

 

 Equipament polivalent – Edificació flexible en el seu ús però amb la cultura, la recerca i el coneixement com 

a eixos temàtics. Aquest equipament pot incorporar centres d’interpretació, d’educació ambiental i de 

dinamització cultural i turística 

 

 Equipament docent - Escola agrària i de recerca sobre el medi que l’envolta. Es proposa que aquest 

equipament incorpori hortes urbanes relacionades amb la seva pròpia activitat. 

 

Pel que fa als usos d’abast més local, el projecte preveu els següents, tots ells situats al voltant de l’estany: 

 Ampliació de l’equipament esportiu del tennis. Millora de les seves instal.lacions i ampliació dels serveis 

orientats més al públic 

 Equipament hoteler i de restauració 



 8

 Equipament esportiu amb piscines de lleure 

 Equipament de restauració i serveis bàsics de suport al parc  

 

Seria desitjable que la major part d’aquests equipaments fossin d’ús i gestió pública. Els equipaments esportius, 

hoteler i de restauració podrien ser de gestió mixta público-privada o bé en concessió administrativa.  

 

En relació amb els recorreguts de lleure el projecte preveu diferents àrees amb activitats toves de descans i oci. 

Aquests recorreguts podrien incorporar petits equipaments, com lloguer i pàrking de bicicletes, bars, zones de picnic, 

jocs de nens, etc… 

 

Pel que fa a les activitats d’ús privat, el projecte preveu la localització d’usos terciaris i comercials en proximitat al 

polígon de Sant Isidre a Sant Fruitós. Seria desitjable que aquests usos es vinculesin en part a la recerca i al 

coneixment vinculats al medi agrari que els envolta, generant economies de localització. No obstant, els sostre 

proposat pel projecte admet varieta d’usos terciaris, així com comercials vinculats a la carretera de Vic. 

 

6. LES INFRAESTRUCTURES 

 

El paper de centralitat que ha de jugar el Parc de l’Agulla fa de la discusió sobre la vialitat un dels aspectes primordials 

del projecte. 

Tal com s’ha explicat en d’altres apartats, l’àmbit gaudeix d’una gran centralitat i accessibilitat fruit de les importants 

infraestructures que l’envolten, tant existents com proposades. Aquest aspecte, que ha permés preservar aquests 

territoris i que resulta positiu en relació a la centralitat té com a contrapartida el tall, les discontinuitats i les barreres 

que suposen aquestes infraestructues. 

 

La delimitació de l’àmbit en totes les seves bandes per infraestructures de diferent jerarquia, fa del treball sobre les 

vores i accessos al parc el primer pas sobre el qual centrar la proposta. 

 

La vialitat general de l’àmbit: el paper de la nova variant C-55 i de la C-16c 

Per tal d’entendre el sistema viari de l’entorn del sector cal veure el paper que jugaran els nous traçats 

d’infraestructura. 

El desdoblament de l’Eix transversal suposarà, a més d’una major ocupació de la infraestructura, un nou accés pel 

nord als polígons de Sant Fruitós. 

Per altra banda, la nova variant de la C-55 implicarà la delimitació de l’àmbit pel costat est. Tant la proposta d’aquesta 

variant, com la Ronda de Manresa fan part dels intercanvis amb la C-25, però no solucionen tots els moviments.  

Una possible proposta per la nova variant seria juntar-la amb la Ronda per tal de solucionar tots els moviments en un 

únic punt i alliberar la vora del polígon Sant Isidre. 

El projecte opta no obstant per mantenir la proposta i treballar sobre el seu traçat. Aquesta aposta permet donar una 

nova entrada al polígon i al Parc. Per altra banda es considera que la continuïtat del polígon industrial amb el Parc 

tampoc donaria cap valor afegit a l’ambit, mentre que amb aquesta solució s’aconsegueix delimitar clarament el 

polígon, sense generar més pressió sobre les zones agrícoles del Parc de l’Agulla. 

El treball sobre la variant se centrarà doncs sobre el seu traçat i la seva secció. 

 

Tant el desdoblament de la C-25 com la variant C-55 fan repensar el model viari dels polígons de Sant Fruitós. La 

proposta aposta per generar una nova via que, amb dos accessos directes a les infraestructures als seus extrems, 

estructuri les peces industrials. Aquest nou eix permetrà la requalificació de la C-16c com a via de caràcter més urbà. 

 

Vialitat interna al Parc de l’Agulla: accessos, portes i aparcaments 

Des d’aquest gran sistema, trobem quatre intercanvis amb la vialitat interna de l’àmbit. 

 C-25 – Carretera de Santpedor 

 Ronda de Manresa – Ctra. De Santpedor 

 Ronda de Manresa – Parc Tecnològic 
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 Variant C-55 – Polígon Sant Isidre 

 

Des d’aquests punts la vialitat interna al Parc de l’Agulla es redueix a l’eix de Santpedor i als accessos específics del 

Parc Tecnològic. 

 

Responent a l’escala més territorial trobem la porta Nord de Manresa al Parc, en contacte proper amb la C-25, lloc des 

d’on accedim a l’equipament docent d’abast comarcal (escola agrària), l’equipament hoteler, el centre d’acollida al 

Parc de la Sèquia, d’abast territorial, i l’entrada al Parc de l’Agulla, amb l’equipament polivalent (comarcal). 

 

Les portes viàries al Parc de segon ordre són les que trobem al Parc Tecnològic, la porta de Ca la Rodona i la porta 

que, passant per les zones agràries del Parc, se situa junt a la casa Murallada i la nova escola agrària. 

 

A partir d’aquests punts el trànsit rodat es limita als serveis, abastament o urgències, per la qual cosa en totes 

aquestes portes es preveuen zones públiques d’aparcament. 

 

Mobilitat dels vianants: Portes i transport públic i tren verd 

És clar que les portes descrites incorporen també l’accessibilitat per a vianants i bicicletes. No obstant, el projecte 

incorpora una sèrie de portes al Parc únicament per aquest últim tipus d’usuari. 

Aquestes portes se situen sobre l’eix de la carretera de Santpedor, el camí de les aigües, al pas per sobre del 

ferrocarril al Parc Tecnològic i al pas sota la Ronda de Manresa. 

Tots aquest punts recullen itineraris i camins per a vianants i bicicletes. 

 

Pel que fa al transport públic el projecte fa dos apostes: 

 

Allargar la linia 2 d’autobusos passant per la carretera de Santpedor fins la Porta Nord de Manresa, tornant en direcció 

Passeig Concòrdia per la mateixa carretera.  

 

La segona aposta es preveure un baixador del FFCC a l’àmbit, junt a l’equipament de l’escola agrària. Aquesta posició 

permetria resoldre bona part de la mobilitat generada per aquest equipament a més d’apropar el transport públic al 

bellmig del Parc de l’Agulla. 

 

 

Intevencions sobre les infraestructures 

Tal com s’ha dit, per tal de millorar la permeabilitat, la continuïtat i les connexions del Parc de l’Agulla amb el seu 

entorn, cal incidir sobre els elements que en aquests moments el delimiten, les infraestructures. 

Cal doncs apostar fort per intervenir i incidir sobre aquests traçats si es que el Parc dialogui i entri en contacte directe 

amb el seu entorn, adquirint la dimensió territorial desitjada. 

 

El pas sota l’Eix Transversal 

La primera gran oportunitat sorgeix amb el desdoblament de l’Eix Transversal. La construcció de la nova plataforma, 

paral.lela a l’existent permet, mitjançant la previsió de la construcció per fases, obrir un nou pas sota la infraestructura 

que doni major continuïtat territorial i visual al Parc, alliberant a la Sèquia de la pressió infraestructural a que es troba 

sotmesa avui dia. 

 

Els costos d’aquesta modificació podrien ser assumits pel propi projecte ja que encara es troba en fase de redacció, 

en ser un tram limitat, no suposarien cap increment substancial sobre els pressupostos globals de la infraestructura. 

 

El pas sota la Ronda de Manresa 

Tal com s’ha explicat l’objectiu d’aquesta intervenció és de vital importància si es vol potenciar i millorar el caràcter de 

la Porta Sud de Manresa.  

La proximitat a la ciutat i la necessària relació que ha d’existir en aquest punt amb el Parc de l’Agulla, ja prevista avui 

dia, obliga a pensar en un pas amb molta més qualitat que l’existent que es limita a l’ample estricte del tren. 
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Degut al caràcter més “urbà” d’aquesta infraestructura, i que no es preveu cap modificació d’aquesta, la intervenció 

requereix d’una més acurada planificació i gestió. 

En aquest sentit el projecte incorpora la valoració dels costos que pot suposar aquesta intervenció i cerca les fòrmules 

de gestió que la facin factible. 

 

La valoració de la proposta presentada s’ha realitzant tenint en compte els diferents condicionants que suposaria 

l’execució d’aquesta intervenció sobre una infraestructura tant consolidada i en funcionament, sempre pensant en 

mantenir-la en funcionament durant l’execució de les obres. 

 

Com a introducció a l’estudi fer esment de les característiques del tram a projectar: 

100 metres de llargada 

25 metres d’amplada de plataforma 

15 metres de talussos laterals 

 

L’estimació de costos que es detalla valora una construcció planificada per fases.  

La solució final proposada preveu una estructura amb estrebs de formigó, plataforma única sobre pilars en una única 

filada. 

Aquesta solució, junt a l’alçada de pas catual de la infraestructura, faria molt evident la continuïtat del pas del Parc 

sota la infraestructura 

 

Per tal de trobar una fòrmula de gestió, el projecte proposa incorporar el sector PAU 3 La Parada, que hauria 

d’assumir part dels costos derivats d’aquesta intervenció.  

La proposat valora l’increment d’aprofitament del sector, així com la reorientació de part dels seus usos, per tal de que 

les plusvàlues assumeixin els sobrecostos. (veure “Ajustos del Planejament”) 

 

El nou traçat de la variant de la C-55 

Pel que fa al traçat de la variant C-55, la proposta se centra en la posició, traçat i secció. 

Tal com s’ha dit, una possible proposta per la nova variant seria juntar-la amb la Ronda de Manresa per tal de 

solucionar tots els moviments en un únic punt i alliberar la vora del polígon Sant Isidre. 

El projecte opta no obstant per mantenir la localització proposada per la Generalitat, si bé s’ajusta la posició del traçat. 

Aquesta aposta permet donar una nova entrada al polígon i al Parc. Per altra banda es considera que la continuïtat del 

polígon industrial amb el Parc, que s’aconseguiria amb la primera proposta, tampoc donaria cap valor afegit a l’ambit, 

ja que no es considera desitjable el contacte directe entre els sòls industrials i els agrícoles. La solució per la qual 

s’opta aconsegueix delimitar clarament el polígon, sense generar més pressió sobre les zones agrícoles del Parc de 

l’Agulla. 

 

El treball realitzat sobre le traçat cerca apropar al màxim el nou vial a la vora del polígon, fent-lo coincidir amb el vial 

perimetral d’aquest. El canvi del model viari del polígon, que fa innecessari aquest viari perimetral, permet que la nova 

variant. 

La proposta de la Generalitat preveu una part soterrada que se solaparà amb la carretera C-16c. El projecte preveu 

allargar el tram soterrat donant-li una semicobrició per trams. 

L’intercanvi amb la nova entrada a Sant Isidre es faria amb un nus a dos nivells i des d’aquest punt el brancal central 

de la variant podria guanyar cota fins al seu pas per sobre de la C-25.  

L’ajust del traçat en planta permet guanyar espais agrícoles, aclarir el funcionament viari intern de Sant Isidre i reduïr 

la quantitat de viari. 

 

El tractament dels passos i les vores amb les infraestructures 

La proposta considera que les vores de l’àmbit tenen diferents caràcters, i per tant necessiten tractaments diferents. 

S’opta doncs per dos estratègies respecte a les vores: 

 Vores amb tractaments naturals 

 Vores amb tractaments artificials 
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El projecte considera que les vores que estan en relació amb la C-25 i la Ronda de Manresa tenen un grau de 

consolidació molt elevat, per aquest motiu es considera que s’haurien de mantenir amb l’estat actual. Aquest tipus de 

vora permet al paisatge agrícola atansar-se fins el propi límit de la infraestructura, fet que genera un paisatge prou 

característic. 

Val a dir també que aquestes vores són llocs de gran riquesa mediambiental que depenen directament dels camps 

veïns i la intervenció sobre elles podria desequilibrar els ecosistemes existents. 

 

Pel que fa a les vores de la nova variant C-55, com que s’ha d’executar de nou serà important projectar les seves 

vores. 

En aquest sentit el projecte preveu que el seu traçat vagi soterrat o semisoterrat en la majoria de l’àmbit, per tal de 

reduïr l’impacte sobre el Parc de l’Agulla. 

El projecte proposa la semicobrició per trams al sector de la Porta Sud de Sant Fruitós, al final de la carretera de Vic. 

Aquestes cobricions tenen per objectiu donar continuïtat i posar en relació Sant Fruitós amb el Parc de l’Agulla, i per 

altra banda defensar aquestes peces de l’impacte de la infraestructura. 

La semicobrició per trams permet a més la ventilació naturals dels trams soterrats, sense necessitat de sistemes de 

ventilació artificials. 

 

Per la resta del traçat el projecte preveu una secció semisoterrada on la secció se solucioni amb talussos de protecció 

als marges. 

 

7. AJUSTOS DEL PLANEJAMENT 

 

La complexitat d’un projecte d’aquestes característiques i les idees plantejades han de passar necessàriament per una 

traducció en Plans Especials, Projectes Urbans sectorials i en alguns casos Plans Parcials Urbanístics. 

Per aquest motiu, model de planejament que es presenta pren la forma de Pla Director Urbanístic del Parc de l’Agulla.  

 

Per la consecució d’aquest PDU són necessaries diverses modificacions puntuals de planejament de diferent caràcter, 

però totes elles amb l’estratègia específica de generar les portes al Parc de l’Agulla. 

Per altra banda el PDU preveu alguns ajustos del planejament, que cerquen adaptar a la realitat existent alguns dels 

sectors, que posteriorment es regularan per la mateixa normativa general dels municipis. 

 

Finalment s’estableixen una sèrie d’àmbits de projectes que defineixen estratègies per a la millora de la urbanització 

d’alguns sectors, camins i accessos 

 

La coordinació per part del Consorci del desenvolupament en el temps dels diferents Plans i Projectes que se’n derivin 

del PDU és fonamental per tirar endavant una proposta que, per poder assolir la simplicitat proposada, necessita de 

complexitat en la seva gestió. 

 

El PDU del Parc de l’Agulla. Dades generals 

 

De les dades generals proposades pel sector se’n desprenen algunes conclusions: 

 

- Aposta pel manteniment del caràcter agrícola de l’àmbit, amb un 50,8% de la superfície del PDU. 

- Vocació pública del sector amb un 40,6% de sistemes, dels quals el 30,1% es destinen a espais lliures i 

equipaments. 

- Presència d’una part de sòl amb aprofitament privat que generarà les plusvàlues que assumiran part dels 

costos d’urbanització. 

- Incorporació de les plusvàlues d’alguns àmbits externs al PDU amb aquest mateix objectiu. 

 

70% de l’àmbit sense modificació 

Si bé tot el sector es troba inclós dins de l’àmbit del PDU, no totes les seves zones necessitaran de noves regulacions 
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o canvis, podent-se mantenir les regulacions específiques de les normes urbanístiques de cada municipi. 

 

Si observerm les dades resultants veiem que 134,71 hectàrees del sector, el 70,1%, no necessitarà de cap mena de 

modificació, bé per ser territoris a mantenir i preservar o bé per ser projectes recents, com és el cas del Parc 

Tecnològic.  

Aquest àmbits podran mantenir la qualificació i regulació vigents, encara que el PDU podrà introduïr matissos o 

regulacions més precises si s’escau. 

 

Àmbits de modificació i planejament derivat 

Tal com s’ha dit, dins de l’àmbit del PDU Parc de l’Agulla es preveuen diverses modificacions puntuals dels 

planejaments municipals que posteriorment derivaran, en la major part dels casos, en figures de planejament derivat. 

Les finalitats i estratègies d’aquests sectors de planejament són els que tot seguit es detallen. 

 

Manresa 

 P.E. Porta Manresa 

L’objectiu d’aquest pla és la construcció de la porta d’entrada al Parc de l’Agulla, l’ampliació de la seva superfície i la 

previsió dels usos i equipaments que s’hi situaran. 

La modificació prèvia al P.E. cerca el canvi de qualificació, passant del E8 previst al PG per la qualificació de D1-Gran 

Parc, que admet un rang d’usos complementaris al parc força ampli. Aquesta flexibilitat d’usos permet al projecte 

incorporar els equipaments de restauració i la piscina de lleure com a esportiu dins del propi Parc com a usos 

complementaris. 

Aquest P.E. pot implicar l’ajust i modificació del límit del PAU 4. 

 

El Pla Especial i els Projectes d’Urbanització acabaran d’establir els criteris definitius per aquest sector. 

 

 SUD L’Agulla (Unitat Integrada PAU 4) 

L’objecte d’aquest pla és el desenvolupament del SUNP PAU 4, tal com estableix el PG vigent, obtenint la cessió 

d’una bona part dels sòls que formaran part del Parc de l’Agulla. 

El planejament vigent estableix la previsió d’una zona per equipaments esportius E8 així com uns percentatges 

orientatius de sistemes i zones. 

Deguta a aquesta previsió s’enten que és necessària una modificació de planejament que estableixi les noves 

qualificacions. Aquesta modificació pot ajustar també el límit del sector per tal d’adecuar-lo a les prescripcions del PE 

Porta Manresa. 

 

La proposta per aquest sector cerca el canvi de qualificació, passant del E8 previst al PG per la qualificació de D1-

Gran Parc, que admet un rang d’usos complementaris al Parc força ampli. Aquesta flexibilitat d’usos permet al projecte 

incorporar les cessions d’equipaments dins del propi Parc com a usos complementaris. 

La superfície resultant amb clau D1-Gran Parc cobreix amb escreix les cessions obligatòries establertes per la 

legislació vigent i que es deriven del sostre proposat pel sector. 

 

Per altra banda, es reconeixen les edificacions existents a l’àmbit, per les quals es proposa la qualificació de 7-

Residencial, prevista pel PG pels SNUP.  

 

Si bé la modificació del sector pot comportar la disminució de l’àmbit, aquesta no tindria per que disminuir els 

aprofitaments o les densitats previstos. 

 

 P.E. Sector Regadiu 

L’objectiu d’aquest pla és la preservació i manteniment del paisatge d’horta que dóna continuïtat a les de El Poal 

introduint-se dins del sector del PDU i donant major presència territorial als espais agrícoles. 

La modificació canvia la qualificació de D1-Gran Parc per la de 11-Protecció Agrícola, en continuïtat amb la zona 

veïna. 

La disminució de la zona de parc es veu compensada pels anteriors plans. 
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Aquest sector necessitarà únicament d’una modificació. Posteriorment es regularà per la normativa específica de la 

clau 11 i per aquells aspectes que pugui precisar el PDU. 

 

 SUD La Parada (Unitat Integrada PAU 3) 

Fora del sector del PDU se situa el PAU 3 La Parada, que el PG preveu com a SUNP. 

El projecte incorpora aquest sector amb l’objectiu de generar les plusvàlues que puguin assumir els costos afegits per 

la intervenció sobre Ronda de Manresa. Aquesta intervenció cerca millorar l’entrada al Parc des de Manresa, amb la 

constucció d’un pas sota la Ronda més ampli que dignifiqui aquesta Porta. 

 

L’increment de sostre proposat i la diversificació d’usos serveix per cobrir les despeses d’urbanització del pas sota la 

Ronda (veure capítol infraestructures). 

 

La modificació proposada augmenta el sector incorporant el pas sota la Ronda i preveu usos terciaris al front del tren, 

cercant la continuïtat i nexe entre el Parc Tecnològic i la Fira. 

El sector també treballa sobre aspectes com: 

- Els espais de vora cap a la Ronda 

- El nou traçat d’entrada a Manresa des de Santpedor 

- La imatge urbana d’aquests dos elements viaris 

- La imatge urbana del passeig de l’Agulla a la vora del tren. 

 

El planejament vigent estableix com a orientatius els percentatges de cessió de sistemes. La proposta disminueix 

aquest percentatge per tal de compensar els costos d’urbanització afegits. No obstant els 35.500 m2 d’espais lliures i 

equipaments previstos, i que podrien augmentar, cobreixen amb escreix les cessions obligatòries establertes per la 

legislació vigent. 

 

Sant Fruitós de Bages 

 SUD Porta Nord de Sant Fruitós (sector discontinu) 

L’objectiu d’aquest sector discontinu és la creació d’una nova façana representativa cap a l’Eix Transversal que 

serveixi de referència territorial del Parc de l’Agulla i com a espai i porta d’entrada per a la ciutadania de Sant Fruitós 

des del parc del Riu d’Or. 

Per altra banda, el sector ha de servir per generar la cessió d’un important equipament educatiu d’abast comarcal 

relacionat amb el medi agrícola i vinculat amb la resta d’equipaments del Parc de l’Agulla.  

 

La possibilitat de localitzar una nova Escola Agrària, complementaria l’existent a Manresa, permetria apropar aquest 

ús al medi que estudia. 

El sector permetria la cessió i endreça de part dels accessos al Parc, amb la proposta d’hortes urbanes vinculades a 

l’equipament i a l’entrada. 

 

La modificació prèvia al PPU cerca les requalificacions de terrenys agrícoles (12) cap a Equipaments (Ep), Parcs 

Urbans (P) o Industrial-Terciari (6c). 

La requalificació dels sòls agrícoles cap a usos terciaris ve justificada pel fet que la nova variant prevista de la C-55 

deixarà aïllats i sense continuïtat aquests terrenys. 

La solució proposada respecta les proteccions viàries de les infraestructures. 

 

 P.E. Porta de La Sèquia 

L’objectiu d’aquest pla és la millora de la porta d’entrada al Parc de l’Agulla per la Sèquia, i la cessió del seu entorn 

com a Parc Urbà de caràcter agrícola. 

La modificació prèvia al P.E: cerca els canvis de qualificació, passant de 12-Preferentment agrícola a Ep-Equipament 

polivalent o P-Parc Urbà. 

El parc urbà es preveu amb caràcter eminentment agrícola (hortes urbanes) i en relació a l’equipament docent cedit 

per l’anterior sector. 
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La feixa de Parc Urbà que s’obtindrà d’aquest sector i del SUD Porta Nord, permetrà generar un espai coixí i de 

transició cap als espais agrícoles del Parc. 

Aquests espais d’horta podran ser recorreguts per camins acotats entre els camps i hortes, com a lloc d’educació 

ambiental o el seu gaudi paisatgístic. 

 

El Pla Especial i els Projectes d’Urbanització acabaran d’establir els criteris definitius per aquest sector. 

 

 P.E. Porta Sud de Sant Fruitós 

L’objectiu d’aquest pla és la construcció de la Porta Sud al Parc de l’Agulla des de Sant Fruitós. 

La modificació prèvia al P.E. cerca establir els ajustos necessaris sobre les qualificacions urbanístiques de sòl agrícola 

i de viari, fruit de la construcció del traçat soterrat de la nova variant de la C-55. 

Si bé els espais estan qualificats majoritàriament com a viari o reserva, es considera important aconseguir aquest 

vincle des de Sant Fruitós cap el Parc de l’Agulla. 

 

La formalització d’aquest punt, ha de servir com a polaritat i final del polígon de Sant Isidre, així com un referent visual 

en alçada des de la carretera de Vic, nexe d’unió amb Sant Fruitó de Bages. 

Es proposa una peça potent d’ús terciari i comercial. Aquest referent visual permet el seu pas a través cap a les zones 

agrícoles del Parc de l’Agulla. 

El sector permetria la cobrició parcial de la nova variant, ja soterrada en aquest tram, amb nous espais públics i 

places, que posarien en contacte el medi natural i l’urbà. 

 

El Pla Especial i els Projectes d’Urbanització acabaran d’establir els criteris definitius per aquest sector. 

 

 Polígon Industrial Sant Isidre 

Si bé el projecte no incideix directament sobre aquest àmbit, seria desitjable que les futures ordenacions i edificacions 

de les vores del SUNP del polígon Sant Isidre cap del Parc de l’Agulla consideresin el seu paper de façana. 

En aquest sentit s’ha valorat la normativa vigent per les zones 11b i seria possible la construcció d’una façana cap el 

Parc amb elements puntuals en alçada (20 metres d’alçada màxim) dialogant amb la component horitzontal de les 

naus en planta baixa. 

Seria desitjable una reorientació dels seus usos cap a la terciarització i la tecnologia. 

 

El projecte valora també la jerarquia viària i d’accés a aquestes peces de vora del polígon. El model de vials en cul-de 

sac, evitant un vialitat perimetral, permetria la construcció d’espais lliures de transició en contacte amb la variant i el 

Parc de l’Agulla.  

Amb aquesta solució s’optaria per un model viari en espina, per la qual cosa la funcionalitat de la xarxa viària estaria 

garantida. 

 

Pla de camins i accessos. Actucacions sobre la urbanització 

Finalment el projecte preveu una sèrie d’actuacions sobre la urbanització de camins i accessos. 

Aquestes actuacions tenen per objectiu millorar la xarxa de recorreguts de lleure, ampliant les seves seccions, dotant 

els recorreguts amb espais d’estada, descans i gaudi del territori, incorporant carrils per bicicletes o el seu 

equipament. 

 

Aquestes actuacions pendran la forma de projectes d’urbanització 

 

8. VIABILITAT ECONÒMICA 

 

L’objectiu d’aquest estudi és justificar els costos que es deriven del projecte i la repercussió per metre quadrat dels 

espais a urbanitzar.  

 

Un pas previ és l’avaluació dels costos que tindrà la construcció del pas sota la Ronda. 

 Avaluació econòmica sector La Parada 
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L’objectiu d’aquesta avaluació és analitzar els costos de la construcció del pas sota la Ronda que podria assumir 

aquest sector. 

Per tal de poder valorar els costos que poden assumir les plusvàlues generades al SUD La Parada s’ha calculat, en 

base a uns mòduls previs, la repercussió per m2 de sostre dels costos d’urbanització (vialitat i espais lliures) previstos 

segons el planejament vigent per aquest sector.  

El resultat d’aquesta operació dóna un valor de repercussió de costos d’urbanització de 105,20€/m2st. 

 

L’increment de l’aprofitament proposat s’ha fet en base a la reordenació del sector, l’ajust de les cessions i la 

reorientació dels usos i no des d’un punt de vista paramètric. 

En aquest sentit es considera que el sector pot suportar l’increment d’edificabilitat fins situar-se en 0,6m2st/sòl. 

 

De la mateixa manera que s’ha fet pel planejament vigent, s’ha calculat els costos d’urbanització per la proposta 

realitzada, a la qual s’han afegit els costos del pas sota la Ronda. 

El valor de repercussió en aquest cas és de 131,63€/m2st. 

 

Per tal de calcular els costos no assumibles pel sector s’ha mantingut com ha hipòtesi el valor de repercussió del 

planejament vigent. 

D’aquest càlcul s’extreu que 2.079.802,50 € formaran part dels costos d’urbanització del Parc de l’Agulla. 

 

 

Cal dir també que una part de la urbanització anirà a càrrec dels sectors proposats: 

SUD Porta Nord de Sant Fruitós 

SUD L’Agullacom  

 

Degut al seu estat d’execució, els costos derivats del projecte del Parc Tecnològic no s’han comptabilitzat. 

 

9. LA PRIMERA FASE 

 

Una proposta d’aquest abast ha de cercar la previsió temporal de futur a mig o llarg termini. 

Els diferents àmbits de planejament derivat necessitaran de la seva programació en el temps. 

L’existència del Consorci facilita aquesta dinàmica i gestió  

 

Una primera fase per a la consecució del projecte podria ser la construcció de la Porta de Manresa. 

Aquest Pla permetria obrir l’Agulla de forma clara cap a la ciutat de Manresa, fent crèixer de manera considerable el 

Parc, urbanitzant-lo en la seva major part i construint alguns dels nous equipaments de restauració i esportius, com les 

piscines de lleure. Aquests equipaments i noves activitats cíviques a l’interior del Parc el dotarien com a centralitat, pol 

i destí més potent, alhora que s’estiraria i es donaria més continuïtat al sistema d’espais lliures i equipaments de la 

cituat. 

 

Una de les actuacions clau per a la bona connexió amb Manresa i per la consecució d’aquesta porta és l’ampliació del 

pas sota la Ronda. Si bé aquesta intervenció sobre la infraestructura es preveu incorporar-la dins del sector veí SUD 

La Parada, que tal com s’ha vist anteriorment podria assumir els costos compensant-los amb les plusvàlues 

generades per l’increment de sostre terciari proposats a la modificació, la importància de la intervenció sobre aquest 

pas justificaria la seva execució com a ocupació directa amb declaració d’urgència, sempre i quan el SUD no s’hagués 

desenvolupat amb anterioritat. 

 

Una operació complementària però molt lligada a aquesta primera seria la reurbanització dels entorns de l’estany de 

l’Agulla i la construcció de l’equipament polivalent. Aquesta peça donaria encara més potència a la polaritat d’activitats 

que es proposa dins del Parc, incrementant el seu caràcter central. 

 

10. SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA DE LES FORMES I SISTEMES PROPOSATS 

L’Aigua 
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EL MEDI  

El subministrament d’aigua de Manresa i Sant Fruitós del Bages prové en bona part del riu Llobregat, un dels rius amb 

un balanç entre demanda i recursos disponibles més desfavorable del país. L’embassament de La Baells, en el curs 

alt del riu, és qui garanteix les demandes de la conca. De la capacitat total de La Baells (109,43hm³) un 29% es desvia 

cap a La Sèquia de Manresa.  

 

GESTIÓ I ÚS RACIONAL 

L’aigua és un bé escàs a escala nacional, però encara més en la conca del Llobregat. Aquesta realitat ens obliga a 

plantejar la proposta des d’una perspectiva de gestió i ús racional. En aquest sentit es proposen diverses accions: 

 Utilitzar únicament sistemes de reg per degoteig i per aspersió de baixa pressió 

 Potenciar el cultiu de secà i que tolerin bé les èpoques de sequera (vinyes) en els àmbits agraris del parc. 

 Assegurar l’eficiència de les canalitzacions de l’aigua cercant rendiments propers al 90%. 

 Potenciar la utilització de tècniques d’enginyeria mediambiental per a la depuració de l’aigua de la sèquia. 

 

EL SISTEMA DE CANALS 

La Sèquia, l’estany de l’Agulla, i (en menor mesura) les derivacions que conformen el sistema de rec del parc agrari  

formen part de la memòria col·lectiva del Bages. La proposta busca reforçar el sistema de canals com un element 

funcional i paisatgístic de la proposta fent-los protagonistes de les àrees de parc projectat pròximes a la porta de 

Manresa. 

 

L’Energia 

Les actuals condicions econòmiques i les previsibles dificultats futures en l’obtenció de fonts d’energia mitjançant 

matèries combustibles fòssils fan pertinent replantejar els actuals sistemes de producció d’energia i consum per a 

àrees urbanes de nova implantació. L’ús d’energia produida a partir de fonts renovables i l’optimització dels seus 

sistemes de distribució són dos dels objectius de la proposta. 

Es reduirà l’energia consumida en l’espai públic mitjançant l’ús de tecnologies d’estalvi en l’enllumenat (làmpades de 

vapor de soi o equivalents), o amb sistemes de captació solar independent per les lluminàries. 

 

Criteris d’intervenció en la urbanització de l’àmbit 

La voluntat de la proposta és preservar, reforçar i potenciar els valors naturals i paisatgístics del lloc. A aquests 

efectes, es proposen tres línies estratègiques d’intervenció (sòl, vegetació i serveis) que es projecten al servei del parc 

i dels nous usos. 

 

SÒL 

S’evita la impermeabilització de la zona a urbanitzar adoptant mesures que asseguren una adequada filtració de les 

aigües pluvials. S’utilitzen dos grups de paviments: els mixtes (graves, sauló, fusta...) i els tous (paviments vegetals, 

gespa, hortes...) 

 

 

VEGETACIÓ I ARBRAT 

Els espais oberts del pla del Bages formen un mosaic modelat per la mà de l’home, constituït per cultius de secà. 

També hi són presents en menor mesura fragments aïllats de bosc, rierols, hortes i cultius de regadiu associats 

principalment a la sèquia de Manresa. Cadascun d’aquests àmbits té unes característiques morfològiques i naturals 

associades que es llegeixen i es mimetitzen en la proposta. La posició de l’arbrat en la proposta s’ordena segons els 

següents models: 

 Arbres d’alineació 1(Roures): construint bancals i trobades de camins. 

 Arbres d’alineació 2 (Alzines): construint la perspectiva dels camins 

 Arbres fita: En punts estratègics i en les portes al parc. 

 Masses d’arbres: generant espais d’ombra. 

La vegetació proposada és l’autòctona i pròpia del lloc per tal d’afavorir la seva integració i disminuir l’impacte degut a 

l’adaptació necessària. 
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LA IL·LUMINACIÓ 

Es regula l’enllumenat públic per reduir alhora el consum energètic i la contaminació lumínica, i  s’ordena segons els 

següents models: 

 Recorreguts: amb fanals a mitja alçada 

 Lines de llum: amb fanals en els àmbits de connexió amb la trama urbana de Manresa 

 Il·luminació rasant: Focus alineats amb els bancals i els canvis de nivell.   

 I·luminació puntual: sobre columnes troncocòniques amb projectors, il·luminant grans àrees del parc. 

La contaminació lumínica sobre el medi natural es minimitza només preveient il.luminació a les zones d’estada o 

parada dels recorreguts. 

 

Control mediambiental des de l’arquitectura 

Per tal d’aconseguir una major eficiència energètica i una protecció activa del medi ambient és necessari incidir en la 

forma construida del parc i les seves vores. La proposta orienta, ventila i protegeix les arquitectures per incrementar el 

potencial d’estalvi energètic. 

 

 

 

CRITERIS BIOCLIMÀTICS 

-Instal·lació de cobertes enjardinades, que milloren l’aïllament tèrmic i redueixen el consum energètic, alhora que 

aprofiten matèries primeres verges. 

-Afavorir la ventilació creuada 

-Introduir elements arquitectònics que protegeixin de la insolació: porxos, tribunes..... 

-Buscar la component sud. 

 

MATERIALS 

-S’imposa la utilització de materials de baix cost energètic tenint en compte el seu procés de producció, transport i 

elaboració dels elements constructius. Així per exemple un element de fusta de 1 m³ consumeix de 8 a 30 KW/h 

d’energia, mentre que el formigó armat necessita de 150 a 200 KW/h i un material metàl·lic fins a 800 KW/h. 

-S’imposa la utilització de materials adequats per utilitzar la seva inèrcia tèrmica amb materials lleugers a les façanes 

nord i ,materials d’alta inèrcia en les zones orientades a sud. D’aquesta manera es redueix l’energia associada a la 

calefacció i ventilació dels edificis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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