
PROPOSICIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE L’ANELLA VERDA DE MANRESA 
APROVADA PEL PLE MUNICIPAL DEL 20 DE DESEMBRE DEL 2 010 

 

PROPOSICIÓ 

1. Demanar el compromís de tots els grups municipals de la corporació en la 
protecció, promoció i millora de l’Anella Verda, entesa com el conjunt d’espais 
lliures de la ciutat que pels seus valors socials, ambientals, paisatgístics i 
productius agraris s’han de protegir, connectar i potenciar. 

2. Ratificar el document annex de concepte d’Anella Verda proposat per la 
comissió de treball de l’Anella Verda. 

 

ANNEX 

El mes de maig de 2009, dins el cicle Ciutat i Natura, es va dur a terme la primera jornada 
dedicada a plantejar la necessitat de posar en valor el rodal de Manresa sota el concepte 
d’Anella Verda de Manresa,  emmarcat en el desenvolupament dels compromisos establerts al 
Pla estratègic Manresa 2015 i a semblança d’altres iniciatives endegades a diverses poblacions 
com Vitòria, Lleida, Girona, Tarragona, entre d’altres. A partir d’aquesta trobada inicial, s’ha 
creat un grup de treball ampli, amb representació d’una bona part del teixit social de la ciutat, 
que de forma conjunta i organitzats en comissions, treballa per donar forma a un projecte global 
d’Anella Verda de Manresa . S’han creat tres comissions de treball; la comissió d’Itineraris, 
amb l’objectiu principal de validar, definit i fer proposta de millora en relació als diferents 
itineraris i recorreguts que ja existeixen al rodal de Manresa, la comissió d’Activitats, 
encaminada a poder recollir i inventariar les accions o activitats que diferents entitats o grups ja 
desenvolupen en l’àmbit de l’Anella Verda, i aportar-ne de noves com a forma inicial de dotar-lo 
de contingut i assolir els objectius plantejats, i la comissió de Concepte , amb l’objectiu principal 
de definir i redactar els objectius globals i del perquè d’aquesta iniciativa. 

Així, la comissió de Concepte , i procurant recollir les aportacions i inquietuds que s’han 
després de les trobades conjuntes, proposa el següent text com a forma d’emmarcament i 
contextualització  del sentit,  del perquè  i del com  per impulsar un treball conjunt de 
desenvolupament de l’Anella Verda de Manresa.  
 
 
 
ANELLA VERDA DE MANRESA 
UNA REALITAT EXISTENT I UN PROJECTE QUE ES POT FER REALITAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

1 El rodal de Manresa  
El rodal de Manresa  és encara, avui dia, un espai lliure i  viu , que concentra molts dels valors 
naturals, paisatgístics, culturals i socials propis del Pla de Bages. Manté encara avui, un 
paisatge de mosaic agrícola i forestal identificatiu , manté les traces de la història  i del 
treball humà  que li han donat forma al llarg dels temps, és un centre de producció ramadera i 
agrícola , tant d’horta com de secà, i ha esdevingut un espai de referència del lleure  per a la 
ciutat, amb espais singulars d’un alt valor paisatgístic i ambiental i presents en l’imaginari 
col·lectiu de la ciutat –Collbaix, rieres de Rajadell i Guardiola, hortes del Poal i Viladordis, rius 
Cardener i Llobregat, Serra de Montlleó...-, amb camins i senders  històrics, punts fita  dins el 
paisatge, racons  per descobrir ... 



 
De la mateixa manera, el rodal de Manresa és i ha estat un espai pressionat  per les traces del 
desenvolupament urbà: punt de pas d’infraestructures viàries fraccionadores  del paisatge, 
espai per a la implantació d’equipaments  i d’activitats econòmiques  d’abast 
supramunicipal, lloc de referència per a possibles implantacions sub-urbanes , espai de pas 
de serveis d’abastament,  etc...que sumat a la nostra societat globalitzada, amb models 
econòmics i socials diferents als de fa 50 anys, ha comportat una pèrdua progressiva de la 
funció social i històrica del rodal de Manresa com a punt de referència del lleure de la ciutat, 
una despoblació progressiva dels seus habitants tradicionals, una pèrdua significativa de la 
seva activitat agrícola i ramadera originals amb deteriorament del patrimoni arquitectònic de la 
pedra seca, l’abandó de les traces i senders tradicionals, majors dificultats de connexió 
peatonal amb la ciutat, i en definitiva, una pèrdua lenta però progressiva dels valors i paisatges 
que li són propis i singulars.  
 
 

2 L’anella verda  
El projecte de l’Anella Verda  de Manresa neix amb la finalitat de preservar, potenciar i 
difondre,  des d’una vessant participativa i activa , els valors patrimonials, paisatgístics, 
ambientals i socials del rodal de Manresa, entès com un espai més de la ciutat, un espai 
d’Anella Verda  per a la ciutat i per a la seva gent. La iniciativa vol incidir en la necessitat de 
posar en valor  els espais lliures antròpics que envolten les nostres poblacions, que ens 
permeti créixer i desenvolupar-nos social i urbanísticament de forma sostenible i equilibrada. 
Neix amb la voluntat d’ésser un element de cohesió social per a la pròpia ciutat i dels municipis 
veïns, i un motiu de trobada per a col·lectius, entitats, particulars i habitants del rodal de 
Manresa per treballar plegats per una Anella Verda  viva. 

 
L’Anella Verda  es concep com un espai lliure continu  que envolta Manresa, capaç d’acollir 
activitats  de lleure, educatives, esportives i culturals d’acord amb les diferents característiques 
que li són pròpies; capaç de continuar essent un espai lliure i productiu ; capaç de mantenir 
les funcions de connector biològic  i natural  amb els espai naturals externs; i capaç de 
conservar el patrimoni natural que conté.  

 
Així, doncs, l’Anella verda de Manresa  és el conjunt d’espais lliures al voltant de la ciu tat 
que pel seus valors socials, ambientals, paisatgíst ics i productius agraris, s’han de 
protegir, connectar i potenciar.  
 
 

3 Espais representatius de l’anella verda  
L’anella Verda  no és un espai homogeni. Les característiques morfològiques i naturals de 
certes zones –rius, rieres, turons...- les casuístiques de la història i la mà de l’home –
construcció dels canals de rec de la Sèquia, Parc de l’agulla, dipòsit controlat de residus, 
conreus...- i l’ús social dels espais naturals –Suanya, Collbaix, gorgs, fonts...-, permeten 
identificar espais singulars amb personalitat pròpia i característiques diferents entre ells, que 
els considerem, espais  representatius de l’anella verda.  
 
- Regadius del Poal i Viladordis. Espais agrícoles d’horta originats per la construcció de la 

Sèquia i els seus ramals de rec a partir de l’Edat Mitjana, que s’estenen per dos àmbits 
identificables a l’est i oest del barri del Guix: el Poal i Viladordis. És un patrimoni viu de la 
ciutat que cal incentivar, posar en valor i potenciar per evitar la seva progressiva regressió 
com a horta: 
- Posar en valor el producte d’horta com a producte de qualitat i de proximitat. 
- Potenciació del consum local dels productes de l’horta de Manresa. 
- Difondre’n els valors patrimonials i ambientals. 
- Promoure’n l’ús social i educatiu de l’horta a mode de parc agrari. 

 
- Riera de Rajadell. Els últims 10 kilòmetres de la riera que discorren pel sud-oest terme de 

Manresa, abans de desembocar al riu Cardener a Can Poc Oli, constitueixen un recorregut 
de valls profundes i vegetació intensa excepcionals. Es tracta d’un espai de referència 



històrica en l’oci i el lleure dels ciutadans, amb un gran potencial com a eina d’educació 
ambiental i de natura:  
- Impulsar projectes educatius, de salut, d’esport i de lleure. 
- Divulgació mitjançant la implicació d’entitats i organitzacions. 
 

- Riera de Guardiola. Limita el terme municipal de Manresa pel sud en uns dos quilòmetres 
de longitud. La riera de Guardiola, que és compartida amb Castellgalí i Sant Salvador de 
Guardiola té un indubtable interès com a connector ecològic. Un dels riscos en la 
conservació d'aquest espai és la possibilitat d'efectuar un enllaç viari entre la C-37 i la C-55, 
entre els Torrents i Salelles. 
- Impulsar projectes educatius, de salut, d’esport i de lleure. 
- Divulgació mitjançant la implicació d’entitats i organitzacions. 

 
- Parc del Cardener. Amb uns vuit quilòmetres de longitud dins del terme municipal de 

Manresa, el Cardener conviu estretament amb una ciutat a la qual ha servit de frontera al 
seu creixement per ponent. Actualment l'Ajuntament de Manresa està impulsant una 
important actuació entre el Pont Nou i el Pont del Congost per a l'adequació de l'espai com 
a parc compatible amb el lleure urbà. A banda de l'interès connector i ambiental de l'espai, 
és molt important la potencialitat de l'espai per a l'ús públic i l'educació ambiental atesa la 
proximitat al nucli urbà. 
- Impulsar projectes educatius, de salut, d’esport i de lleure aprofitant la seva situació 

propera al nucli rubà. 
- Millora de l’accessibilitat. 
- Configuració del parc com un espai de relació entre la ciutat i la resta d’espais 

representatius. 
 
- Conca del Llobregat. El riu Llobregat discorre a llevant del terme de Manresa i separa 

aquest de les properes valls del Montcau. L’encaix del seu curs n’ha dificultat l’accés des 
del Pla de Bages però, alhora, gràcies a aquest fet, s’ha preservat de manera que presenta 
un ben conservat bosc de ribera, amb presència de freixe de flor i amb una gran varietat 
faunística, on destaca la colònia de cria de Bernat Pescaire i el Dormider de Corb Marí 
Gros. És gràcies a aquest bon estat de conservació que el Llobregat es configura com un 
important corredor verd nord-sud alhora que encara és un gran desconegut per la majoria 
de manresans que es troben més abocats al proper Cardener. És un més dels exemples 
d'espais representatius de l'anella verda que sense la col·laboració dels municipis veïns pot 
perdre part del seu valor, de manera que caldria: 
- Acostar i visibilitzar el Llobregat millorant les connexions amb els altres espais propers 

(Parc ambiental, Cardener, Viladordis) i en general amb el Pla de Bages 
- Dissenyar itineraris de descoberta de natura 
- Establir acords de custòdia de sistemes fluvials 

 
- Collbaix. Turó situat a l'oest de Manresa i compartit amb els Termes municipals de 

Fonollosa i de Sant Joan de Vilatorrada. És un clar referent geogràfic per als manresans, 
destí habitual d'excursions matinals, magnífica atalaia del pla de Bages i clar exemple del 
relleu tabular. Amb un valor paisatgístic ja alterat per la presència de l'eix transversal, és un 
dels espais amb més risc de transformació pel creixement urbà de Sant Joan de Vilatorrada 
i per la potencial connexió viària entre la C-25 + C-37 i la C-55 al nord de Sant Joan. 
- Impulsar projectes educatius, de salut, d’esport i de lleure. 
- Identificar els espais d’interès associats per preservar-los i vetllar perquè el 

desenvolupament urbanístic respecti els espais al voltant de Collbaix 
- Identificar la rellevància intrínseca del Collbaix associat a tota la plana que s’estén a la 

seva falda vers ponent. 
 
- Serra de Montlleó. Carena situada al sud del terme municipal que connecta la riera de 

Rajadell amb la riera de Guardiola. És una interessant atalaia del sector sudoest del terme 
municipal, per on transcorre part del sender de petit recorregut PR-C-130. Ambientalment 
és rellevant el mosaic agroforestal que conforma l'espai, i el fet que sigui inclòs dins el 
territori de cacera d'aus rapinyaires protegides. 
- Divulgació mitjançant la implicació d’entitats i organitzacions. 
- Disseny de recorreguts de descoberta 

 
- Parc de l’Agulla.  Tant l’actual parc al nord de la ciutat com el seu entorn entre el Poal i el 

Guix, constitueixen una àrea de gran valor com a espai central de lleure i esbarjo del Pla de 



Bages, així com un espai de continuïtat i relació amb els territoris de l’entorn. Es tracta d’un 
espai ròtula que amb el desenvolupament del Projecte de l’àmbit territorial del Consorci 
Urbanístic l’Agulla, convertirà l’àrea del Parc de l’Agulla en un veritable punt de referència 
del lleure amb abast comarcal, contribuint a ésser també, un punt de referència de l’Anella 
Verda de Manresa. 
- Aprofitar l’èxit que ja té el parc per convertir-lo en aparador i espai divulgatiu de les 

iniciatives de l’Anella verda.  
- Dur a terme activitats i usos que serveixin de nexe amb la resta d’espais representatius. 

 
- Parc Ambiental de Bufalvent. L’actual Centre de tractament de residus i la seva ampliació 

se situen al sud del polígon industrial de Bufalvent, entre els camins del Mal Balç, de Cal 
Monistrolà i Can Font dels Cirerencs –camí de Sant Jaume- i la costa de les Arnaules. De 
la seva situació privilegiada com a atalaia del sud del Pla de Bages i Montserrat, se li suma 
la seva voluntat en convertir el dipòsit controlat de residus d’abast comarcal en un centre 
de referència en quan al tractament dels residus, la posada en valor d’aquests, el respecte 
per l’entorn on s’ubica i la tasca educativa i de conscienciació que està exercint.  
- Donar suport a la tasca de conscienciació i educativa en l’àmbit del tractament dels 

residus i la seva valorització. 
- Resoldre l’accessibilitat peatonal en relació al polígon de Bufalvent i la zona de 

Viladordis. 
 
 

4 Objectius  
El treball col·legiat que s’ha iniciat per definir i “crear” l’anella verda  de Manresa, pretén incidir 
en : 
- La preservació de la funció de connector territorial que té l’anella verda i dels valors 

naturals, biològics i ambientals que li són propis i singulars. 
- La promoció, el reconeixement social i la potenciació de l’activitat agrícola i ramadera, amb 

especial interès en la preservació i incentivació de les hortes del Poal i Viladordis. 
- La recuperació, la potenciació i l’apropiació de l’anella verda com a espai identificatiu i 

d’autoestima de la ciutat. 
- La difusió dels valors de l’anella verda com a espai d’ús per al lleure, per a l’educació, per a 

l’esport, per a la cultura i per a la salut en pro d’una millor qualitat de vida per als ciutadans 
de Manresa i pobles veïns. 

- La preservació del patrimoni construït com a testimoni de la seva història –canals d’aigua, 
la Sèquia i els seus ramals principals, el patrimoni industrial, les masies i cases rurals, les 
parets de pedra seca, els camins i senders tradicionals, les fonts, .... 

- La millora de l’accessibilitat de vianants a l’anella verda des de la ciutat, reivindicant les 
actuacions d’espai públic a la ciutat que incideixin en una millor comunió i vinculació amb 
l’anella verda. 

- Vetllar que les actuacions d’interès col·lectiu que es situïn en l’àmbit de l’anella verda siguin 
respectuoses i mediambientalment adequades per garantir la minimització del seu impacte. 

- La recuperació, senyalització i divulgació dels recorreguts i itineraris per l’anella verda com 
a forma d’incentivar-ne l’ús i d’apropiar-se’n dels seus valors. 

- La identificació de l’anella verda i dels espais representatius de l’anella verda com a part 
natural i indissociable de Manresa.  

- El reconeixement, la conservació i la restauració de la connectivitat ecològica entre els 
diferents espais que configuren l’Anella verda i el seu entorn territorial, i de la biodiversitat 
que apleguen els seus diferents ambients. 

 
 

5 Què, qui, com.  
El treball a l’Anella Verda  i per l’Anella Verda ha sumat i està sumant esforços de diferents 
col.lectius i particulars on cadascú, en funció de les seves inquietuds, experiències i 
professions, contribueix a fer realitat un projecte global  de desenvolupament de l’Anella 
Verda  de Manresa.  Estructurat en grups de treball temàtics, la Comissió de l’Anella verda es 
planteja els següents reptes en resposta als objectius plantejats: 
 
- Dotar de contingut i activitat l’Anella Verda . 

� Recollir les iniciatives que ja s’hi desenvolupen i sumar-ne de noves, agrupant-les totes 
sota el paraigües de la marca Anella Verda. 



� Potenciar i incentivar la diversificació de les activitats per incidir en un ampli ventall de 
la població. 

� Identificar les potencialitats dels espais propis de l’Anella Verda i dels seus Espais 
Representatius per ser suport de noves iniciatives. 

� .... 
 

- Creació marca  Anella Verda   
� Identificar activitats i accions que es desenvolupin a l’Anella Verda i/o per l’Anella Verda 

sota una mateixa marca. Agrupar-les per visualitzar-les de forma conjunta i 
complementàries.0 

� Identificar els productes agrícoles com a denominació Anella verda. 
� Identificar els itineraris. Millorar les relacions peatonals amb la ciutat i les connexions 

entre els propis espais representatius de l’Anella Verda. 
� Potenciar les accions de reconeixement i d’autoestima dels espais representatius de 

l’anella verda. 
� ... 
 

- Difusió i publicitat   
� Incidir en la millora del coneixement i identificació de l’Anella verda i dels seus espais 

identificatius. 
� Donar a conèixer les accions, activitat i demés relacionat amb l’Anella verda. 
� Animar, motivar i implicar a col.lectius, associacions, centres educatius, entitats, 

centres sanitaris, etc...per fer ús i apropiar-se de l’Anella Verda. 
� Coordinar publicacions divulgatives. 
� .... 

 
- Seguiment continuat de l’Anella verda en el temps.  

� Avaluació, seguiment i coordinació de les iniciatives en relació a l’Anella Verda i els 
seus espais representatius. 

� ... 
 
- Planificació urbanística   

� Vetllar per el respecte i la concordança de les actuacions urbanístiques en vers l’Anella 
Verda i en relació al Pla director urbanístic del Pla de Bages i el Pla territorial parcial de 
les Comarques centrals.  

� Proposar la integració en el planejament urbanístic del concepte d’Anella Verda i dels 
seus Espais Representatius.  

� ... 
 
- Gestió  

� Promoure i treballar per donar sortida als productes agrícoles. 
� Intermediació per contribuir a mantenir l’explotació agrícola en terrenys abandonats. 
� Promoure les actuacions de disciplina urbanística per corregir les implantacions i 

actuacions fora del marc legislatiu aplicable. 
� ... 

 

5 On som  

El treball en comissions i les trobades plenàries han estat punts d’encontre i debat per assentar 
i posicionar el projecte d’Anella Verda  a Manresa, marcar-ne els objectius, posar en comú les 
propostes, debatre les estratègies, visualitzar els problemes, etc.. així com donar a conèixer els 
diferents projectes,a actuacions, treballs o altres iniciatives que ja s’han posat en marxa en 
l’àmbit territorial del rodal de Manresa. 
 
L’Anella verda  ha d’esdevenir un projecte de ciutat, per a la ciutat i per als seus ciutadans. 
Esdevenir una part més de la ciutat capaç de conjugar la seva capacitat productiva, els seus 
valors naturals, paisatgístics i patrimonials i la seva funció mediambiental amb l’aposta per 
esdevenir un suport per a l’activitat humana en el lleure, l’esbarjo, l’esport, la salut i la cultura. 
Un espai VIU.  

 
Manresa, novembre del 2010 
Comissió Concepte 


