
 
 
 
 
TANATORI-CREMATORI A SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
Des d’ERC Sant Fruitós de Bages no tenim cap inconvenient en la implementació d’un nou 
servei de tanatori i crematori, junt amb la gestió del cementiri al nostre poble. Una vegada més, 
estem d’acord en treballar per dotar Sant Fruitós del serveis i equipaments que puguin ser 
d’utilitat pels nostres veïns.  
 
Ara bé, en aquesta ocasió ens trobem davant d’un  projecte que es presentarà en el ple 
extraordinari del dimarts dia 29 de març, perquè s’aprovi i sigui l’inici d’un procés, que valorem 
com a precipitat. Mitjançant un projecte fet ràpidament i sense consens es pretén engegar un 
concurs públic per escollir l’empresa que acabaria gestionant tot el complex funerari. Aquesta 
ens sembla una mostra de mala gestió política de l’actual equip de govern, i de cap manera 
podem votar-hi a favor.  
 
Ens hem esperat a posicionar-nos públicament després de la comissió informativa d’ahir dijous 
prèvia al ple extraordinari, per si l’equip de govern ens donava unes explicacions que 
poguessin fer canviar la nostra interpretació, del perquè de la urgència i la falta de converses 
prèvies, però lamentablement no ha estat així. Trobem que les condicions, segons el plec de 
clàusules, són excessivament favorables per l’empresa que acabi guanyant el concurs, i trobem 
a faltar l’explicació de quins seran els beneficis per als ciutadans de  Sant Fruitós de Bages.  
 
Creiem a més que s’està perdent una oportunitat per pensar prepositivament quins han de ser 
els servis funeraris en el nostre poble. Si la gestió ha de ser pública o privada,  que defineixi un 
model de gestió que pugui beneficiar als veïns  i quina integració han de tenir amb seu entorn. 
 
No entenem ara  les presses de l’equip de govern, quan ja en la passada legislatura  es va 
llançar la noticia públicament. I ara,  aquests últims dies, s’ha fet anar de bòlit als tècnics 
municipals perquè es vol aprovar el plec de clàusules, abans d’acabar aquest mes de març, en 
un ple extraordinari.   
 
Com venim dient, fins i tot des de la campanya per a les municipals, creiem que les decisions 
polítiques que puguin afectar a més d’una legislatura s’han de consensuar entre govern i 
oposició. Pensem que un projecte amb aquesta importància i amb aquest abast mereix, com a 
mínim, un consens entre tots els grups municipals representats a l’ajuntament. En aquesta 
ocasió, la decisió que ara es prengui serà per a 45 anys, per tant, al nostre entendre, el 
consens és necessari.     
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