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S’obre la convocatòria per sol·licitar places 
al nou aparcament del sector Escodines 

 
Ja es poden fer reserves de places per a qualsevol de les modalitats 

horàries del nou aparcament, que disposa de 223 places, distribuïdes en 
tres plantes, i obrirà portes aquesta tardor 

 
 
Des d’aquest mes de juny ja es poden sol·licitar abonaments per al nou 

aparcament subterrani, de 223 places, que s’obrirà properament al sector 

Escodines, en el marc de la promoció que està executant l’Ajuntament de 

Manresa, a través de FORUM. 

 

L’aparcament tindrà tres plantes, al soterrani dels dos blocs d’habitatges que 

FORUM està edificant al sector entre la via de Sant Ignasi i el carrer 

Montserrat. El pàrquing estarà obert les 24 hores del dia, els 365 dies de 
l’any, i incorpora equipaments de tecnologia avançada, com ara leds 

lluminosos per indicar si la plaça està lliure o ocupada, o un sistema de 

vigilància a través d’un circuit de càmeres de videoseguretat i conserge les 24 

hores del dia. 

 

El pàrquing serà de rotació i s’hi podrà estar abonat, en alguna de les diferents 

modalitats, o bé fer-ne un ús puntual. El funcionament serà idèntic al dels 

Quatre Cantons, també gestionat per FORUM: totes les places seran de 

rotació, de manera que els abonats tampoc no tenen sempre reservada la 

mateixa plaça. Pel que fa a aquests abonats, FORUM ha establert sis 

modalitats diferents.  

 

Inicialment, en la convocatòria que ara s’obre s’ofereixen 30 abonaments per 
a cadascuna de les sis modalitats. En tots els casos, es donarà preferència  



 
 
 

 

a les persones que resideixin o que tinguin el centre de treball en l’àmbit més 

proper a l’aparcament. Posteriorment, un cop signats els contractes de lloguer 

o la venda dels habitatges que promou FORUM, s’obrirà una nova convocatòria 

d’abonaments, adreçada exclusivament als residents i propietaris de locals, que 

tindran garantit un abonament (de la modalitat que sol·licitin) per a cada 

habitatge o local.  

 

 

 

Les plantes es diferenciaran amb colors: 

Soterrani -1 (superior): groc 
Soterrani -2 (mig): verd 
Soterrani -3 (inferior): taronja 
 



 
 
 

 

Un dels pàrquings més barats de la ciutat 

El preu per hora de l’aparcament és un dels més barats de la ciutat entre els 

pàrquings de les seves dimensions. S’estableix una tarifa per minut de 0,0346 

cèntims per minut, i de 2,09 euros per hora. Als preus se’ls ha aplicat l’IVA que 

serà vigent a partir d’aquest estiu. Aquesta és la taula de preus dels 

estacionaments rotatori i de les diferents modalitats d’abonaments: 

         PREU (IVA inclòs) 

Pàrquing de rotació 
Estacionament rotatori. Preu d’un minut     0,0346 € 

Estacionament rotatori. Preu d’una hora     2,09 € 

Tarifa màxima per 24 hores d’estacionament     24,92€ 

 

Abonaments 
Abonament mensual diürn       75,28€ 
(De 7:30 a 21 h., de dilluns a divendres) 

 

Abonament mensual nocturn        51,88€ 
(de 19 a 9 h, de dilluns a divendres. Cap de setmana 24 h) 

 

Abonament mensual 24 hores       103,76 € 
(24 hores de dilluns a diumenge) 

 

Abonament mensual mig dia       40,69 € 
(De 7:30 a 16 h., de dilluns a divendres) 

 

Abonament mensual tarda        43,74 € 
(de 15:30 a 22:30 h, de dilluns a divendres) 

 

Abonament mensual motos       49,84€ 
(24 h de dilluns a diumenge) 

 

 

 

 



 
 
 

 

Igualment, per tal de donar suport al sector comercial, s’oferiran vals 

d’aparcament, que els comerços poden oferir als seus clients, a preus 

avantatjosos. En concret, per l’adquisició d’un paquet de 1.000 hores es 
podran obtenir 1.200 hores. FORUM vol contribuir d’aquesta manera a 

facilitar l’aparcament als sectors propers al nucli comercial de la ciutat. 

 

Plànols i seccions del pàrquing subterrani 

 

Objectiu: millorar la mobilitat 

L’aparcament del sector Escodines és el segon que gestionarà la societat 

municipal FORUM, després del del sector Quatre Cantons, que va obrir portes 

el setembre de 2006. Es tracta d’equipaments que tenen per objectiu millorar la 

mobilitat a la ciutat i oferir places d’aparcament còmodes i ben situades. En 

aquest sentit, s’ha de remarcar que es preveu que la posada en funcionament 

del nou aparcament de les Escodines coincideixi amb l’obertura de la 

passarel·la que unirà el barri antic amb les Escodines. Així, l’usuari del nou 



 
 
 

 

equipament  podrà  sortir  (si  ho  desitja,  en  ascensor)  fins  a  l’extrem  de  la 

passarel·la i, en pocs moments, arribar amb comoditat al nucli antic de la ciutat. 

 

L’Ajuntament va encetar  ja fa uns anys la política de garantir l’aparcament en 

condicions a prop del centre de  la  ciutat,  a  tot  el perímetre del  nucli antic, i 

fomentar  sobretot  la  circulació  a  peu  per  l’interior del mateix i la zona més 

comercial de la ciutat.  Aquest  nou equipament,  doncs, dota de 223 places el  

sector est del nuc li antic i s’afegeix als que ja hi ha: La Reforma (sud), de 350 

places;  Quatre Cantons (oest), també 223 places;  i Puigmercadal, Porxada i,  

Sam (nord), aquest darrer de titularitat privada. 

 

 

Una imatge virtual de l’entrada principal del pàrquing 
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