L’alcalde Valentí Junyent assumeix que pel 2020, cal i hi haurà més pressupost per
el manteniment de parcs urbans i itineraris de l’Anella Verda de Manresa.
En l’anunciada reunió amb responsables de Meandre i amb l’organitzador de les sortides
saludables del centre d’atenció primària (CAP) de la Sagrada Família, Vicenç Jou ,
l’alcalde Junyent i el regidor de Ciutat Verda Pol Huguet van assumir per el proper any, un
major pressupost pel manteniment de parcs i vies verdes. Tindran prioritat els itineraris
que surten del centre històric: El camí de Sant Jaume i Sant Ignasi des del pont Vell fins la
passera (en construcció) de Can poc Oli i el camí de Santa Caterina als Corrons i Oller del
Mas. Amb la nova concessió, l’empresa de jardineria
tindrà un major grau
d’especialització i el desbrossament dels itineraris es farà de forma més periòdica i
acurada restablint els elements vegetals que calgui.
En el mateix apartat, vam exposar la perillositat que comporta actualment la discontinuïtat
del camí rural (?) de Rajadell pels molts caminants i bicicletes que l’utilitzen a diari. Un
camí que hauria de connectar de forma continua, amable i segura, el Pont Nou-Congost
amb els Plans de la Torre Lluvià i camins de la falda de Collbaix, és avui un camí
discontinuo i perillós pel fet que en alguns trams s’obliga al caminant a xafar l’asfalt, glaçat
a l’hivern, i amb greu perill de ser atropellat degut a l’enlluernament provocat per les
postes de sol que pateixen els conductors que van direcció a Rajadell. Per aquest motiu,
hem demanat la segregació del camí de vianants fins la cruïlla del camí de la Torre Lluvià.
Finalment i quan a itineraris, vam demanar a l’alcalde, el lideratge necessari en la
concreció i execució de vies verdes entre la ciutat de Manresa i tots el pobles veïns del Pla
de Bages amb l’objectiu de facilitar l’anar i tornar de treballar a peu o en bicicleta entre
pobles i ciutat.

Altres punts tractats:
Projecte Parc fluvial del Cardener i la continuïtat del passeig o camí del riu de Sant
Joan a l’aiguabarreig.
Aquesta promesa del programa electoral, no té encara el necessari projecte global que es
demana de fa temps (www.meandremanresa.cat). Malauradament sembla ser que en el
projecte Vies Blaves de la Diputació, el tram del terme de Manresa, un dels més poblats i
potencialment més utilitzat serà dels últims a executar , si Manresa no es fa valdre.
Satisfactòriament però, pel 2020 hi ha pressupostat per fi l’enrunament de la discoteca la
Carpa i l’adequació i ordenació del Parc Josep Vila. Una bona nova per la continuïtat del
Passeig del Riu a nivell urbà i pels alumnes de la Joviat que podran gaudir d’aquest espai .
Així mateix i d’aquí poc, l’ACA, arrancarà el canyissar del tram que va de la rotonda fins el
pont petit a tocar del terme de Sant Joan, creant l’esperada continuïtat amb el poble veí.
Parc de l’Agulla i entorn.

L’alcalde ens va informar que el pla especial del Consorci de l’Agulla inicialment aprovat,
haurà de ser revisat degut a incoherències amb el Pla Director del Pla de Bages. En espera
del nou document, sembla que per fi, l’aparcament de caravanes que provoca fa anys un
fort impacte visual a l’est del parc, seran traslladat a una nau de Sant Fruitós i que
properament s’habilitarà l’esperat camí que connectarà la Parada amb el Parc.
Quan als corredor verd escanyat pel polígon del Grau al terme de Sant Fruitós, no s’ha fet
encara cap pas per plantejar com poder restaurar la connectivitat bàsica per a la
biodiversitat entre conques del Cardener i Llobregat (Agulla i Viladordis), connexió que
va quedar incomprensiblement tallada per la construcció d’aquest innecessari i vuit
polígon fa anys. Aquesta és una petició de la Plataforma Salvem Pla de Bages de la que
Meandre forma part que seguirem reclaman.
Torre Lluvià.
Conscients de la dificultat de invertir diners públics per a l’adequació de tot l’interior de
l’equipament, i més, quan costa de trobar un pla d’usos estable, vam exposar que creiem
que amb la inversió feta fins ara en la recuperació de l’edifici (900.000 euros), seria
important que en aquesta legislatura es fes un esforç pressupostari per adequar els
annexes del pati , i una aula per a que les entitats interessades puguin donar vida a
l’equipament avui encara en precari. Malauradament no sembla que es destini cap partida
pressupostaria el 2020.

En definitiva petits passos positius però no suficients per fer realitat unes actuacions
concretes que facilitin i promoguin hàbits saludables, autoestima i socialització de tota la
ciutadania i que a més van en la línia de col·laborar a nivell municipal en la lluita contra el
canvi climàtic.
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