
Adequació de la zona d’aparcament del Parc de l’Agulla - carretera de Santpedor

LLEGENDA

3. ESCOCELL D'ACER GALVANITZAT

8. ARBRE TIPUS FREIXE (FRAXINUS ANGUSTIFOLIA)
9. TANCA EXISTENT PARC DE L'AGULLA

11. PILONA DE FUSTA

15. MARQUESINA PARADA BUS

17. ARBRE TIPUS PI (PINUS HALEPENSIS)

19. APARCAMENT DE BICICLETES. MODEL BICI-N (ESCOFET)
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Aquest projecte té per objectiu el condicionament de l’accés principal al Parc de l’Agulla, amb l’ampliació dels espais de vianants, la reorganització de l’espai 
d’estacionament i la millora de l’accessibilitat en transport públic. Amb aquesta nalitat, es realitzen les següents actuacions:

S’urbanitza la zona d’accés al parc des de la carretera de Santpedor, amb la generació d’un nou espai de vianants tot al llarg del front del parc. L’estacionament de vehicles, 
que actualment ocupa tot l’espai disponible, es reorganitza i passa a fer-se en bateria, de manera més integrada amb l’entorn. La col·locació de diferents elements de 
mobiliari, com aparcaments de bicicleta o espais per seure,  i la plantació de 29 arbres contribueixen a generar un espai que es vol interpretar com la prolongació natural 
del Parc de l’Agulla. 

Per fomentar la mobilitat sostenible i millorar la seguretat de les persones usuàries es de neix un espai especí c per a la parada dels autobusos, tant en sentit Manresa 
com en sentit Santpedor, amb la seva corresponent marquesina i senyalització. Aquesta actuació també suposarà una millora per a les nombroses excursions, 
especialment escolars, que venen al parc de l’Agulla en autocar.

Per últim, l’habilitació d’un nou pas de vianants tocant la rotonda del club de Tennis permetrà per  tenir un pas segur per travessar la carretera de Santpedor, millorant la 
connectivitat vianant entre l’àmbit de l’Agulla i les hortes del Poal, recorregut molt freqüentat pels passejants pels seus alts valors paisatgístics i de lleure.
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