Nota de premsa 29-11-21
Empatia entre veïns, pagesia, entitats i membres de l’equip redactor durant la segona
passejada per l’entorn del procés participatiu del Pla d’ordenació i ampliació del Parc de
l’Agulla.
El dissabte passat es va fer la segona passejada del procés participatiu per l’entorn de l’Agulla.
Guiats pels responsables del procés els més de 50 participants dividits en dos grups vam fer
un recorregut per l’est i sud de l’àmbit fent diferents aturades per conèixer i debatre les
propostes de l’avanç del Pla de ordenació de l’Agulla redactat per la Generalitat després de
molts anys d’espera.

Aquesta és la lectura que fem des de Meandre:
Destacar primer de tot l’empatia entre veïns potencialment afectats, pagesia, entitats i
membres de l’equip redactor. Vam copsar que un Pla d’ordenació, els interessos de cada part i
un potencial bé comú s’entenen molt més xafant el terreny que no pas en un local tancat
sobre mapa, que també.
Mobilitat
1.- Sortosament hi ha unanimitat en descartar l’eix viari territorial entre el Guix (C-16) i l’Eix
transversal (C-25) , un projecte dibuixat l’any 1997 que ha quedat completament obsolet. Si
mai es fes acabaria de segregar l’entorn de l’Agulla en els seus 360º .
2.- Unanimitat també en que cal recuperar el corredor cívic i ecològic entre l’Agulla i
Viladordis renaturalitzant l’entorn del polígon del Grau buit des de 1995. Es recuperaria així la
continuïtat de l’antic camí ramader del Grau, la del ramal de la Sèquia de Viladordis i el
corredor ecològic vital des del punt de vista de la biodiversitat entre les conques del Cardener i
Llobregat.
3- Unanimitat en evitar el transit rodat de pas a l’entorn transformant el nomenat
popularment “camí del Supeco” (antic camí a Sallent) en via verda acceptant compartir-la
entre vianants, veïns i les tasques pròpies de la pagesia i activitats dins el parc. Actualment
aquest camí es fa servir com a ronda per anar als polígons industrials de Sant Fruitós.

4.- Unanimitat en facilitar l’arribada a peu o bicicleta entre les trames urbanes de Manresa,
Santpedor i Sant Fruitós amb vies verdes agradables i segures com a pas primordial i prioritari
per disminuir l’afluència de cotxes a l’entorn i disminuir així al mínim el nombre de places de
pàrquing als punts de trobada o portes del parc.
5.- Unanimitat en que les vies verdes de dins l’entorn comuniquin amb la xarxa de camins dels
pobles del Pla de Bages amb la conseqüent senyalització. Exemple: Santpedor 3 Km, Sant
Fruitós 2 Km.
Usos a l’entorn del Parc de l’Agulla
1.- Acceptació de la nova planta potabilitzadora d’aigües de Manresa com a bé d’interès públic
al sud del Parc sempre que estigui integrada en el paisatge, més i quan la orografia ho facilita.
2.- Dubtes de la necessitat d’una piscina d’estiu al sud de l’estany. Caldria veuré el projecte.
En tot cas s’estaria més a favor de no fer una piscina convencional i apostar per un espai on
els visitants es poguessin refrescar : Tolls d’aigua corrent, basses, sortidors que neixen del
terra...
3.- Unanimitat en preferir activitats de cases ja existents per a turisme rural que no hotels.
Quan a altres activitats, la casa murallada amb les seves vinyes d’on s’elabora els vins Murallius
, el restaurant de la Casa de l’Agulla, el berenador, el celler del Mas de Sant Iscle, el club de
tenis existent, son tipus de activitats que donen encara més valor a l’entorn per la qual cosa
s’han considerats del tot compatibles .
Integració del Parc tecnològic
Unanimitat en la necessitat de renaturalització de l’espai degradat entre el camí del ramal de
la sèquia fins a Tous i el Parc tecnològic.
Horta del Poal
Unanimitat en que caldria potenciar i emplenar les parcel·les d’horta existent i reconvertir de
nou les parcel·les amb conreu de secà a regadiu . Unanimitat en que el problema és la manca
d’hortolans estables. L’objectiu ideal seria la sobirania alimentaria del Pla de Bages. Per això
caldria un projecte d’aprenentatge de l’ofici i polítiques socials d’ocupació efectives de
persones a l’atur o dificultat d’integració. En aquest sentit no seria doncs necessari plantejar
horts urbans a l’àmbit que planteja el Pla.
Unanimitat en la necessitat de millora de la salubritat i l’estètica de les barraques i tanques
fetes amb sunyers i plàstics de algunes parcel·les.

(continuarà...)
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