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La reforma horària
No fa gaire a Sant Fruitós, vàrem te-
nir l’oportunitat d’escoltar el diputat 
Fabián Mohedano, promotor de la 
iniciativa per la conciliació entre la 
vida personal i laboral, en la xerrada 
‘Construint el nou país: la reforma 
horària a debat’.  Mohedano és un 
dels 16 membres del Consell Asses-
sor per a la Reforma Horària que 
proposa: compactar la jornada labo-
ral per sortir abans de la feina; in-
troduir horaris laborals més flexibles 
d’entrada i sortida; avançar les hores 
dels àpats; sincronitzar els horaris de 

les empreses, institucions i actors so-
cials i culturals.
El diputat va explicar 3 limitacio-
ns polítiques. La primera és la poca 
competència audiovisual, és a dir, la 
poca pressió que poden exercir per-
què les cadenes de televisió emetin 
la programació de més audiència 
en horaris abans de les 11 de la nit. 
La segona, la dificultat per canviar 
els horaris comercials sense una re-
volució del consum on els mateixos 
clients comprin de 5 a 7 del vespre i 
no esperin a fer les compres a les 8 o 

9 de la nit. La tercera és la competèn-
cia laboral privada, com pot ser en el 
món de l’oci, perquè els locals obrin 
abans i tanquin a les 3 de la matinada 
i no a les 6. 
A la xerrada que va ser organitzada 
per ERC, hi van assistir una vintena 
de persones entre les quals hi havia 
regidors de Gent Fent Poble, Con-
vergència i Esquerra Republicana. 
Alguns dels assistents van prendre 
la paraula i van mostrar les seves 
inquietuds sobre fer o no migdiada, 
introduir l’hora de dinar a l’horari es-
colar i sobre els horaris de les grans 
superfícies que van en detriments 
dels comerços locals. 
Des d’ERC Sant Fruitós estem con-
vençuts que cal aquesta reforma 
horària per conciliar la vida perso-
nal i laboral, i que des de la política 
municipal també hem de començar a 
caminar per assolir aquest objectiu, 
però les decisions s’han de prendre 
amb consens i no unilateralment des 
del “poder”.

ERC Sant Fruitós va organitzar el passat 9 
d’abril una sortida per conèixer els paratges 
d’interès natural al voltant del riu Llobregat. 
El recorregut d’uns 13 Km, amb inici i arriba-
da a Les Brucardes, va  ser guiat pels biòlegs 
Florenci Vallès i Jordi Badia i va comptar amb 
la participació d’una cinquantena de persones. 

Durant el recorregut es van poder observar vistes 
magnífiques de la vall del Llobregat i de Montse-
rrat,  i gràcies  a  les explicacions del  Jordi  i  del  
Florenci es van identificar  plantes, alguns animals 
i els diferents tipus de roca que configuren el terreny. Degut a les abundants pluges de les últimes setmanes hi va haver 
punts del recorregut on va caldre saltar per sobre les pedres o fins i tot descalçar-se, situacions que van agradar als 
més xics de la colla. 

Caminada naturalista



A l’Ajuntament de Sant Fruitós hi ha moltes dinàmiques 
que en els darrers anys han anat canviant. En aques-
ta ocasió ens centrarem en la participació ciutadana. El 
govern no cessa de dir-nos que vol incorporar una nova 
dinàmica a les relacions entre l’Ajuntament i els veïns, les 
entitats o les associacions.

Al nostre entendre, l’actual plantejament del consistori 
no resulta efectiu, per molta “modernor” que es vulgui 
lluir. Possiblement després de molts anys d’obscurantisme 
dels successius equips de govern local en relació a la ma-
nera com es relacionava amb el veïnat, qualsevol canvi és 
benvingut. Però si s’analitza la manera com s’han concebut 
els consells de participació ciutadana, es veu d’una hora 
lluny que aquest concepte no pertany a l’ADN d’alguns 
dels actuals membres de l’equip de govern. I sinó, que li 
ho expliquin als grups de l’oposició: canvi d’horari dels 
plens sense pactar o grans “facilitats” per obtenir infor-
mació municipal.

A ERC Sant Fruitós ens creiem la participació real, la 
que no només permet sinó que a més fomenta i activa 
la participació ciutadana, de manera activa i amb acti-
tud d’escolta. Concebre la participació ciutadana com a un 
simple tràmit burocràtic, sense cap ús ni funció ens sem-
bla absurd. Més enllà del facebook, el twiter o les reunions 
suposadament informatives on els membres de l’equip de 
govern parlen molt i escolten poc. 

Participació ciutadana vol dir escoltar a tothom,  indepen-
dentment de la seva edat, independentment de la seva 
condició, tothom. L’opinió de tots ens ha de resultar im-
portant i no deixar-la de banda. En definitiva, participació 
ciutadana és empoderar els veïns per a que cada vega-
da siguin més corresponsables de la gestió que es fa a 
l’Ajuntament. Així ho creiem des d’ERC a Sant Fruitós i així 
ho defensem.

Participació ciutadana de “low cost”

La revisió del Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal se-
gurament esdevindrà una de les tasques municipals més 
importants de l’actual legislatura. La concepció de poble 
que es defineixi en aquesta planificació urbanística serà 
cabdal per a Sant Fruitós de Bages en els propers quin-
ze o vint anys i, de retruc, per a tot el Pla de Bages.
Al llarg de les dues darreres dècades, Sant Fruitós ha tin-
gut un creixement urbanístic disharmònic, desordenat,  
ple d’ensopegades i bunyols, doncs sota la creença que 
havíem d’esdevenir en l’eix econòmic més important de 
la comarca la planificació tant de sòl urbà com de sòl in-
dustrial es feia a mida dels promotors i amb el total vist-
i-plau dels equips de govern municipals. Clars exemples 
d’això en són el Polígon del Cementiri i de la Serreta, amb 
1,9km de longitud al llarg de tota la carretera de Berga, 
pendent encara de ser recepcionat per l’Ajuntament i amb 
una ocupació gairebé nul·la des que va esclatar la crisi. O 
el polígon del Grau, on a hores d’ara només s’ha instal·lat 
l’ITV i la resta són espais buits.

Per a ERC-SF és essencial que el futur POUM es fona-
menti en els principis d’equilibri territorial i sostenibilitat 
ecològica;  gran cohesió territorial i planificació racional 
dels serveis i les infraestructures, deixant així de banda 
l’etapa anterior. Els temps canvien i cal canviar de para-

digma. Cal replantejar-nos les  dinàmiques basades en 
el “creixement pel creixement”, que tan poc ajuden a 
respectar l’entorn i la qualitat de vida de les persones i 
eradicar l’aparició de processos purament especulatius. 
Cal apostar per un Sant Fruitós sostenible, equilibrat i co-
hesionat territorialment, pensat per a millorar la qualitat 
de vida dels actuals habitants i dels futurs. 

També, al nostre entendre, cal tenir una visió del territori 
que vagi més enllà del municipi i que contempli i treba-
lli per una planificació supramunicipal, tant pel que fa a 
l’ordenament i als usos del territori com dels serveis que 
s’ofereixen als ciutadans. L’època de les “guerres de cam-
panar” o dels serveis exclusius per a cada poble ja està 
superada i, si bé cal defensar els legítims interessos de 
cada municipi, no podem oblidar que avui la mobilitat de 
les persones és enorme: vivim a Sant Fruitós, treballem a 
Manresa o Vic anem sovint a Barcelona, sortim a gaudir 
de la natura pels paratges del Montcau o de Castellarnau 
o a la vall del Llobregat, ... les persones estem en continu 
moviment i la planificació territorial ho ha de contemplar 
amb una visió més dinàmica i flexible. 

Des d’ERC-SF estem segurs que l’actual consistori vetllarà 
per a fer possible un POUM adaptat als nous temps. 

El POUM, una oportunitat per repensar Sant Fruitós



Amb la sentència que prohibeix seguir acumulant runa-
ms salins al Cogulló de Sallent a partir del mes de juliol 
d’enguany, el conflicte està servit i el que és pitjor, està en 
joc el dia a dia de molta gent de la nostra comarca. Segu-
rament per aquest motiu, des de ja fa temps s’estan suc-
ceint les reaccions de suport de tots els ajuntaments de la 
comarca, coordinats des del Consell Comarcal del Bages. 
Bé, tots, menys un, el nostre, que s’ha estimat més anar 
per lliure!

Des d’Esquerra Republicana fem costat als a tots els  
treballadors d’Iberpotash, però també ens mostrem exi-
gents amb l’empresa.  Aquesta ha de ser responsable i 
afrontar la complicada situació actual, que ha de garan-
tir els llocs de treball, i que també ha de cercar l’equilibri 
entre els compromisos econòmics i els mediambientals. El 
problema del Cogulló no és un problema exclusiu de Sa-
llent, de Santpedor o de Sant Fruitós, per on travessa un 
col·lector de salmorres avui per avui obsolet i amb el perill 
de contaminació que això suposa. És un problema del Ba-
ges, que requereix d’una visió supramunicipal que aporti 
propostes serioses per evitar el tancament de l’explotació 
i, alhora, que això no suposi donar un “xec en blanc” a 
aquells que durant anys i anys han estat mirant cap a una 
altra banda mentre s’anava abocant el runam de la mina, 
salinitzant indiscriminadament pous, torrents i rieres.

Esquerra Republicana Sant Fruitós estem convençuts que 
les decisions futures que s’han de prendre, en compliment 
d’un mandat judicial que diu que els abocaments han de 
cessar a 30 de juny d’enguany, han de ser una oportunitat 
per a tothom: treballadors, empresa i territori. Les dificul-
tats s’han de traduir en oportunitats per revertir aques-
ta delicada situació en beneficis socials i ambientals per 
a tot el Pla de Bages. 

En el darrer ple, els grups municipals de GFP, PSC i CIU va-
ren presentar una moció per lliure, independent de la co-
hesió comarcal que en aquest tema s’ha assolit, demanant 
per part d’Esquerra canviar-la per la d’abast comarcal, que 
a part de tenir en compte les conseqüències laborals del 
tancament de la mina, té en compte les conseqüències 
mediambientals de la mina al Bages. La proposta de canvi 
ens va ser denegada, aprovant el ple una moció que no 
té per res en compte el medi ambient del nostre territori. 
Lamentem aquesta decisió, i ens sorprèn quan tenim un 
govern que ens diu apostar fermament per la defensa del 
medi ambient. Fins ara ens el creiem. 

ERC Sant Fruitós som del parer que tots junts ens en sor-
tirem si sabem identificar les solucions, perquè la volun-
tat política hi és i el consens de tots els agents s’està 
aconseguint, però tots junts. No s’hi valen “singularitats” 
municipals.  

La mineria al Bages contra les cordes!!

La freda, la tèbia i la calenta!
Recentment hem pogut assistir a la inauguració del Cobert de la màquina de batre i l’entorn de la plaça 11 de 
setembre. Des d’ERC valorem...

La restauració del Cobert de 
la màquina de batre ha estat 

un encert. Urbanitzar i dignificar la 
plaça també. Quan es va iniciar tot 
el projecte ERC era el govern, pel 
que en sentim copartícips i cele-
brem la feina feta.

La plaça s’ha quedat “a 
mitges tintes”. En el sentit 

que està sense acabar i que con-
tinuarem treballant per assolir el 
que vàrem proposar el 2014: que 
s’ubiqui un equipament cultural i 
que es pugui acabar tota la plaça.

Les obres s’han acabat més 
tard del que estava previst 

i el conjunt de l’obra ha tingut uns 
sobrecostos del 13,22% (el sobre-
cost del cobert, el sobrecost de la 
urbanització i el de la plantació de 
la gespa).

Fotografia: ERC Sallent
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