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Nou Pla Urbanístic: cal més polígons?
En el passat Ple de Juny es va aprovar 
el primer dels tràmits per a renovar 
el planejament urbanístic (POUM) 
del nostre municipi, el que permetrà 
planificar quin Sant Fruitós volem fer 
durant els pròxims 20 anys.

Es proposen dues alternatives, a 
banda de deixar-ho com és ara. La 
primera manté la superfície del poble 
actual i proposa no créixer substanci-
alment, però probablement fa curt en 
alguns aspectes que caldria millorar i 
no aprofita algunes de les oportuni-
tats i potencial que tenim.

La segona alternativa proposa un 
gran creixement de sòl industrial, 
fins al punt que quasi multiplicaria 
per 4 l’actual espai ocupat de polí-
gons. Aquest creixement pretén con-
vertir el municipi en un gran polígon, 
basant-se en l’estratègia de l’actual 
govern municipal.

Malauradament les opcions que s’es-
tan plantejant no responen al que des 
d’ERC es va proposar en el programa 
electoral. Per tant aquestes alternati-
ves no són les nostres, i tenim dubtes 
que siguin suficients.

ERC Sant Fruitós ja preveia des de fa 
unes quantes legislatures la necessi-
tat de fer un nou pla urbanístic; l’ac-
tual pla, massa retocat en funció dels 
interessos especulatius dels promo-
tors privats, ja no era una eina útil. 
Ens agradaria un poble amable amb 
els veïns, amb qualitat de vida, mesu-
rada per les oportunitats i els serveis 
que ofereix, i la seva relació amb l’en-
torn aprofitant tot el que el Pla del 
Bages pot oferir-nos.

ERC vol que Sant Fruitós sigui un 
municipi de referència a la comarca, 
sí, però en qualitat dels espais ur-
bans, pels seus serveis i per una ges-
tió curosa tant dels espais naturals 
com de les zones industrials. Cosa 
que fins ara no s’ha pogut fer mai.

El Bages té només el 40% del sòl in-
dustrial ocupat, i per tant ja té sòl su-
ficient per als pròxims anys si se’n fa 
una bona gestió. De forma molt simi-
lar, Sant Fruitós només té el 60% del 
sol industrial ocupat. En necessitem 
encara més?

Actualment ja tenim més sòl de po-
lígons industrials que sòl residen-
cial, i per tant no en cal més. Les 
promeses que això afavorirà el poble, 
serà més bonic, hi haurà més llocs de 
treball, més places i zones verdes... 
són això, ... promeses fetes des d’una 
visió neoliberal de l’economia, la qual 

ja sabem on ens està portant: preca-
rietat laboral, descens de la qualitat 
de vida, deslocalització de les empre-
ses importants si un ajuntament no 
els atorga un “tracte de favor fiscal”, 
... ERC no vol això per a Sant Fruitós.

Pensem que el model de municipi 
s’ha de definir des de Sant Fruitós, 
per tant cal créixer en la mesura que 
la gent de Sant Fruitós vulgui, i no 
podem supeditar el nostre futur 
en funció d’interessos privats i ex-
terns.

Davant la situació que nosaltres de-
tectem és fonamental la reacció dels 
veïns, i animem a tothom que aporti 
el seu punt de vista i propostes, per-
què siguem capaços d’aconseguir 
entre tots un bon pla urbanístic, i 
evitem així tornar a repetir errors del 
passat.
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Des del PSC volen posar totes les traves possibles per intentar que no se celebri el referèndum de l’1 d’octubre. En els 
ajuntaments on hi ha regidors del PSC a govern, com a Sant Fruitós de Bages, aquestes traves poder ser una mica més 
eficaces.

La gent d’ERC farem tot el possible per aconseguir que finalment tinguem el referèndum que fa anys estem esperant 
i que ens pugui permetre, si el resultat ens és favorable, aconseguir que Catalunya sigui un nou Estat de l’Europa del 
segle XXI.

Per tant, aquí al nostre poble, l’alcalde i els regidors de GfP poden tenir la certesa que, si l’organització del referèndum 
fa perillar la governança del consistori, els regidors d’ERC seguiran compromesos amb la bona governabilitat de Sant 
Fruitós.

Vist amb perspectiva, els fets ens estan donant la raó, i la proposta que vàrem fer ara fa dos anys d’un govern local 
independentista, sembla que no anava tan desencaminada com es va voler fer veure aleshores.

Si cal, ens comprometem a donar estabilitat al govern local

Coincidim amb l’opinió de molts veïns de Pineda en què 
la nova senyalització de la urbanització és totalment 
desproporcionada. La desmesurada dèria per regular i 
senyalitzar el trànsit per on gairebé no circulen vehicles 
no té cap sentit i contradiu directament el mateix Pla de 
Mobilitat de Sant Fruitós.

La pregunta que tothom es fa és si calia, ja que si bé sem-
pre és necessari actualitzar i renovar la senyalització del 
trànsit, aquesta sempre ha d’obeir a un objectiu: millorar-
la i facilitar la seguretat vial, i el que s’ha fet sembla total-
ment contraproduent.

Dóna la sensació que s’ha volgut fer molt soroll, gastar 
pintura, senyals i diners innecessàriament, pintant passos 
de zebra on no passa ningú, prohibint aparcar on no cal, 
obligant a transitar en una sola direcció sense cap justi-
ficació lògica... Els resultats salten a la vista: els residents 
han de complir unes regles imposades, modificant els 
seus itineraris, mentre que la gent forana continua sense 
respectar els senyals i aparcant allà on vol.

Per tot això, des d’ERC ens hem oposat a la nova senya-
lització dels carrers però, seguint amb el nostre esperit 

d’oposició responsable, al maig i al desembre 2016, vàrem 
proposar un recull de mesures per a la circulació. Entre 
altres la instal·lació dels sensors al semàfor de la gaso-
linera per facilitar la sortida dels vehicles de la urbanit-
zació, i la millora de la circulació al voltant de l’Escola 
Flama.

Aquests punts s’han acabat incorporant, i, tot i que la 
execució és dubtosa, de moment semblen ser les úniques 
millores reals que hi ha hagut.

Estem segurs que amb menys modificacions, però con-
sensuades i coneixent les necessitats reals dels veïns, 
s’haurien obtinguin molts millors resultats i guanyat més 
seguretat.

El Grup Municipal d’ERC – Sant Fruitós presentarà una sèrie de mocions al ple municipal del mes de juliol, 
proposant:

- la implantació d’un procés de pressupostos municipals participatius a Sant Fruitós de Bages.

- la millora del transport públic de la línia Navarcles – Sant Fruitós- Manresa, ampliant els horaris d’inici i final 
de la jornada en dies feiners.

- l’adhesió del municipi a la xarxa de municipis LGTBI, per tal d’avançar en el respecte i el reconeixement de 
les diverses identitats i expressions de gènere i les diverses orientacions afectives i sexuals de les persones.

Regulació del trànsit a Pineda o malbaratar recursos



Fa unes quantes setmanes, el col·lector de salmor-
res que prové de les mines de potassa de Sallent i 
Balsareny va vessar en dos punts propers a Sant Be-
net de Bages, concretament a tocar del camí asfaltat 
de va d’aquest monestir fins a Torroella de Baix.

Com a conseqüència d’aquests dos vessaments, s’han 
produït sengles mortaldats de vegetació. Per desgrà-
cia, de vessaments com els esmentats n’hi ha hagut 
bastants al llarg dels anys al terme de Sant Fruitós.

ERC-Sant Fruitós de Bages demanarà en el proper 
ple a l’equip de govern municipal que l’Ajuntament 
de Sant Fruitós obri expedients contra la U.T.E. Col-
lector de Salmorres i contra l’Agència Catalana de l’Ai-
gua reclamant una reparació del dany consistent en la 
descontaminació del sòl, la replantació dels arbres de 
ribera i el manteniment de la plantació fins que els ar-
bres plantats es puguin considerar ben arrelats.

La indústria de la sal genera 
danys “col·laterals” 
a Sant Fruitós

En el passat ple del mes de juny, un dels punts a tractar 
era decidir si s’enviava al jutjat del Vendrell l’informe que 
va fer un pèrit contractat a dit per l’Ajuntament referent 
al finançament de les obres del Nexe, en referència al cas 
anomenat del “3% de CiU”.

El que voldria ERC és que aquest cas s’esclareixi defini-
tivament, de manera que el bon nom del nostre poble no 
quedi embrutit en aquest ni en cap altre cas de presumpta 
malversació de fons públics, tràfec d’influències, corrup-
ció... Entenem, però, que ha de ser el sistema judicial qui 
ha de dur a terme les investigacions, en facin els informes 
que en pertoquin i en treguin les conclusions pertinents.

A partir d’aquí, el fet que l’Ajuntament de Sant Fruitós 
contractés a un pèrit per poder fer un informe que el jut-
jat no ha sol·licitat, amb la despesa que això genera, no és 
la manera de treballar per a ERC i així ho vam manifestar 
quan se’ns va informar de la contractació del pèrit.

Però, un cop elaborat l’informe, repetim, informe no 
sol·licitat pel jutjat, és evident que no té sentit guardar-
lo al calaix, i que com a mínim algun recorregut pugui te-
nir. Per això ens va semblar correcte donar-li curs.

En cap cas, ERC ha entrat a emetre judicis de valor sobre 
l’informe, no volem ser jutges de part quan ja n’hi ha un de 
designat pel sistema judicial, que se n’encarregui. El nos-
tre paper no és fer de jutges sinó demanar que el tema 
s’esclareixi d’una vegada. 

Investigacions paral·leles al 
Nexe

El sentit del vot d’ERC no es compra. El sentit del vot 
d’ERC a Sant Fruitós té coherència amb el que ens vàrem 
comprometre a l’inici de la legislatura. Encara que a al-
guns els costi molt entendre-ho així.

Hem votat, votem i votarem a favor quan les coses ens 
semblin ben fetes. Però també votarem en contra quan no 
ens semblin correctes. O ens abstindrem, quan ens sembli 
que la qüestió a debatre podria ser molt millor de què és, 
s’hauria de treballar més o, senzillament, no la compartim 
del tot però tampoc la trobem inacceptable. Abstenir-se 
no és “no fer res”, no és no definir-se i veure-les passar 
sinó no conformar-nos amb el que ens proposen i fer pro-
postes d’alternatives i de millora, que en la majoria de les 
ocasions són rebutjades per l’equip de govern.

Fem oposició intentant mantenir el criteri que conside-
rem que és millor per al poble i tots els veïns. No com-
breguem amb rodes de molí, però tampoc diem no a tot. 
Al món les coses no són tan sols blanques o negres, les 
idees estan plenes de matisos i, massa sovint, els respon-
sables del govern municipal, són incapaços de percebre’ls. 
Ai, que n’és de fàcil, si volguessin veure’ls!!

Perquè no oblidem que som oposició, però tot i que a ve-
gades pot no agradar al govern, sóm una oposició respon-
sable, que intenta ser constructiva, proposar alternatives 
i mantenir una coherència en la nostra posició.

El valor d’una postura política 
coherent



Butlletí editat pel Grup municipal d’ERC

Sant Fruitós de Bages

Per fi, ja tocava que l’Ajuntament comen-
cés a planificar el futur de Sant Fruitós i activés 
el POUM!!
Tots portàvem en el programa electoral que calia 
renovar-lo, per tant ens hem de felicitar tots ple-
gats. Tot i així, creiem que hauria pogut plantejar 
més alternatives per tal de debatre-les.

Ha sobtat l’escassa participació ciutadana 
que fins ara hi ha hagut en aquesta fase inicial 
de l’elaboració del POUM. Per uns l’horari no era 
el més adient, per altres no hi ha hagut massa 
informació... però potser el que falla és la manera 
com es concep aquesta participació, la nul·la in-
formació del que es vol fer i com, i el paper quasi 
testimonial que sovint s’atorga als assistents.

El govern municipal està cofoi amb els nú-
meros de l’Ajuntament: tanquem el pressupost 
amb superàvit! D’entrada sona molt bé, però si 
pensem que l’Ajuntament no és un banc o una 
empresa que ha de fer beneficis econòmics, el 
que tinguem un estalvi acumulat de 5,2M€ amb 
un pressupost anual de 10,2M€ vol dir que, o te-
nim els impostos massa alts, o gastem poc en 
serveis als ciutadans (aleshores potser no s’és 
tan eficaç en la gestió municipal com se’ns vol 
fer creure).

La freda, la tèbia i la calenta!


