
PROPOSICIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPAL DE CiU, ERC I LA CUP
SOBRE EL CONSORCI DE L’AGULLA

El  25  d’abril  de  2002,  un  seguit  d’entitats  manresanes  i  bagenques  signaven  la
Declaració de l’Agulla amb la finalitat de posar de relleu els valors naturals, ambientals,
patrimonials i de lleure dels espais a l’entorn del parc de l’Agulla. La declaració també
alertava  dels  riscos  i  amenaces  derivats  de  la  massificació  del  parc  per  la  seva
atractivitat com a ús de lleure i les pressions urbanístiques del seu entorn. Finalment
feia una crida a les institucions locals, comarcals i nacionals a impulsar la preservació i
revalorització d’aquest entorn natural.

El  parc de l’Agulla ha estat un punt de referència per al lleure dels ciutadans dels
municipis del pla de Bages des del 1982, quan va ser creat per Aigües de Manresa a
l’entorn del llac que el 1974 es va construir com a dipòsit d’aigua de la ciutat. D’ell en
surten o hi arriben molts dels recorreguts que els ciutadans del Pla de Bages utilitzen a
les hores de lleure o per a la pràctica de l’esport, i que relliguen diversos indrets de
gran interès ecològic i paisatgístic com els aiguamolls de la Bòbila, els plans de les
Torres o la Sèquia. A més a més, els espais del seu entorn són una peça fonamental
per  assegurar  la  continuïtat  del  corredor  agrícola  entre  els  regadius  del  Poal  i
Viladordis, la connexió entre les conques del Llobregat i el Cardener i el tancament de
l’Anella Verda de Manresa pel nord.

En aquest  context,  i  fruit  de la  pressió popular,  el  2007 es constitueix  el  Consorci
Urbanístic de l’Agulla, format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages,
amb la clara voluntat de preservar aquest entorn natural, millorar la seva accessibilitat i
ampliar el parc amb la incorporació a aquest, d’un àmbit de 19 hectàrees a l’entorn del
turó dels Quatre Cantons. Aquests terrenys provenien de l’acord de cessió gratuïta per
part de la societat Projectes Territorials del Bages en el marc del desenvolupament del
Parc  Tecnològic.  La  urbanització  d’aquest  espai  lliure  havia  de  tenir  les
característiques pròpies d’un gran parc supramunicipal i s’establia com a import unitari
mínim a invertir per la seva urbanització la quantitat de 4 euros per metre quadrat.

L’any  2008  el  Consorci  de  l’agulla  convoca  un  concurs  d’idees  per  definir  el
planejament i usos del seu àmbit. Les propostes van ser exposades a la Casa Lluvià,
seu  del  Col·legi  d’Arquitectes  i  en  va  sortir  guanyadora  la  de  l’equip
CSA-Carracedo-Sotoca SLP, que va entregar l’avantprojecte l’any 2011. 

A resultes de document entregat i  de l’estudi del mateix,  el  Consorci  de l’Agulla,  a
proposta dels respectius equips tècnics municipals, creu convenient encomanar l’any
2013 al mateix equip redactor un document de síntesi que clarifiqui diferents aspectes
que dificultaven el desenvolupament de l’ampliació del Parc. Aquest document ha de
ser avaluat en el transcurs del present semestre.

Així  mateix,  en  data  de  desembre  de  2013,  el  Consorci  de  l’Agulla  encarregà  el
Projecte executiu d’urbanització i millora del Camí de l’Agulla a l’equip encapçalat per
l’arquitecte Jordi Fargas.



Per tot això, proposem que el ple adopti els següents, ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament de Manresa faci la cessió de les 19 hectàrees del turó dels
Quatre Cantons, rebudes gratuïtament de Projectes Territorials del Bages al Consorci
de l’Agulla, en compliment del punt vuitè del conveni del Parc Tecnològic, mitjançant la
fórmula jurídica més adequada i en el menor temps possible.

Segon.- Emplaçar al Consorci de l’Agulla a disposar d’una proposta d'avantprojecte
urbanístic  utilitzant  la  figura de planejament  que sigui  més adequada  en el  menor
temps possible, per tal que hi pugui haver un període d’exposició pública que permeti
un debat ampli amb totes les entitats que així ho desitgin.

Tercer.- Emplaçar al Consorci de l’Agulla a difondre i donar a conèixer, així com a obrir
un procés de debat ciutadà, entorn la proposta d’avantprojecte esmentat.

Quart.- Demanar  al  Consorci  de  l’Agulla  que  avanci  en  la  redacció  de  projectes
executius de millora d’accessibilitat als espais públics existents en l’actualitat, per tal
de poder-los executar per fases. 

Cinquè.- Donar  trasllat  dels  presents  acords  a  l’Ajuntament  de  Sant  Fruitós  i  al
Consorci de l’Agulla.

No obstant, el Ple decidirà.

Pel GM CiU Pel GM ERC Pel GM CUP

Manresa, 10 d’abril de 2014


