
NÚMERO 62. ABRIL 2018

La reordenació del trànsit a Pineda: un nou forat negre 

de l’equip de govern

Segurament molt santfruitosencs no s’hauran assabentat encara del problema que a hores d’ara tenen els veïns i veïnes 

de Pineda, com a conseqüència de la reordenació viària imposada pel govern municipal de Sant Fruitós de Bages.

A finals d’any de 2016, l’actual equip de govern va presentar un projecte de reordenació viària a Pineda de Bages, 

projecte al qual ERC ja plantejava seriosos dubtes des de l’inici. En aquest sentit, seguint amb el tarannà de treball 

d’ERC en aquesta legislatura, vam proposar alternatives i propostes que no van ser ateses ni respostes per part del 

govern municipal.

El projecte es va fer sense tenir en compte la realitat circulatòria de 

Pineda; fins i tot contradeia el Pla de Mobilitat de Sant Fruitós, apro-

vat el març de 2015, que assenyala va que “la xarxa viària de Pineda 

de Bages té una intensitat mitjana de trànsit baixa fent que no es 

detectin problemes genèrics de capacitat de la xarxa o de conges-

tió”. Si bé és cert que hi havia alguns punts que calia ordenar per 

problemes puntuals d’aparcament: com l’entorn de l’Escola Flama i el 

de Sant Iscle, la implementació del projecte actual crea problemes on 

no n’hi havia.

Vist el rebuig de bona part dels veïns, ERC ha demanat l’aturada de 

les obres de senyalització, i la seva reconsideració a fons. Després 

d’haver assistit a reunions i contactes amb veïns, els regidors d’ERC 

es van reunir amb l’alcalde, per tal d’intentar fer un paper mediador.  

En la darrera ocasió que es va parlar d’aquest tema amb l’alcalde, 

se’ns va informar que les propostes dels veïns estaven en fase d’estu-

di. No sabem en quin punt es troba actualment aquest “estudi”, però 

les darreres informacions de què disposem no conviden a l’optimisme.

Esperem que tot plegat es pugui reconduir. Segurament és 

necessària la reordenació viària a molts punts de la nostra vila, però 

abans és imprescindible escoltar els veïns directament afectats i 

prendre decisions molt més consensuades. Actualment el conflicte el 

tenim a Pineda, però aviat l’Ajuntament començarà a reordenar el 

trànsit a Les Brucardes. Esperem que en aquest cas la comunicació 

entre els veïns i l’equip de govern sigui més fluida. Amb aquesta densitat de circulació cal tanta senyalització?

sSant Fruitós de Bage



Prova pilot de contenidors amb control d’accés

La passada legislatura ERC Sant Fruitós va impulsar la 

regulació de les terrasses dels bars i restaurants, fent una 

ordenança que ha ajudat a millora la gestió i regulació 

d’aquests espais i la convivència amb els veïns.

Aquest mes de març, s’ha debatut a l’Ajuntament la 

regulació de les “extensions comercials” a Sant Fruitós 

de Bages, és a dir l’espai dels carrers que algunes 

botigues utilitzen per exposar els seus productes.

Al nostre entendre, actualment no existeix “un problema” 

en aquest aspecte a les botigues i establiments comercials 

del nostres municipi. Tot i això, des del principi hem treba-

llat per intentar millorar la proposta del govern: intentant 

que fos coherent amb la realitat del poble. Recolzant que 

l’ordenança establís alguns criteris, amb voluntat didàcti-

ca, però intentant evitar que la seva aplicació comportés la 

sol·licitud de nous permisos i impliqués més taxes a pagar.

Lamentablement, però, el resultat ha estat una nova orde-

nança d’obligat compliment, que més que altra cosa, 

dificultarà la tasca dels nostres comerciants, implicant 

burocràcia innecessària, obligant a sol·licitar nous permi-

sos i, per tant, dificultant la seva feina en el dia a dia.

Des d’ERC considerem que cal, i és encertat, regular els 

espais públics de conflicte; però regular de forma exces-

siva el que no ha estat mai un problema, no és una bona 

forma de governar. 

Amb l’objectiu d’ajudar a dinamitzar el comerç i la restau-

ració al poble, ERC Sant Fruitós proposarem la reducció 

de la taxa , tant per a les botigues, com  també per a les 

terrasses dels bars a un preu simbòlic.

Ordenança per regular “massa” el comerç al municipi

Durant les jornades municipalistes d’ERC de maig del 

2017 es va posar sobre la taula la necessitat d’impulsar 

urgentment nous sistemes per a la recollida i gestió de 

residus. Des de llavors Esquerra Republicana s’ha com-

promès a impulsar sistemes com el porta a porta o els 

contenidors amb control d’accés.

El sistema de control d’accés, inspirat en experiències 

del país basc, i provat recentment a alguns municipis de 

la Garrotxa i el Maresme, proposa la instal·lació de 

contenidors amb control d’obertura, que només es 

poden obrir amb una targeta electrònica.  D’aquesta 

forma cada família es fa co-responsable de la separació 

dels residus i es podrà aconseguint multiplicar per tres 

la recollida d’orgànica i reduir el rebuig a la meitat.

Estem satisfets que ara aquesta iniciativa també es 

pugui veure al nostre municipi. Torroella i la Rosaleda 

s’han inclòs a la prova pilot, impulsada a través del Con-

sorci del Bages per a la Gestió de Residus, amb l’objectiu 

de doblar la taxa de recollida selectiva fins a  arribar al 

70%.
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La calenta, la tèbia i la freda

Parc del turó del Sanamartí

Fa gairebé uns tres anys que, a demanda del grup d’ERC, l’Ajuntament va aprovar una moció per millorar 

els accessos i el manteniment del parc  municipal ubicat al turó de Sanmartí.

Des d’aleshores l’equip de govern ha encarregat un estudi sobre les zones verdes del municipi i poca cosa 

més. També aquests dies s’ha enllestit una millora dels accessos a la zona “d’esbarjo per als gossos”, il·lumi-

nació de l’indret, ...

El problema de fons és, però que cal planificar els usos d’aquesta zona verda i tenir cura de tot l’indret, ja 

que es tracta d’una zona verda molt concorreguda i que s’està deteriorant dia rere dia. 

El 155 i el PSC a l’ajuntament

El PSC ha presentat recentment una moció a molts ajuntaments, entre ells el de Sant Fruitós, per tal de 

reclamar millores en l’aplicació de  “la renda garantida” a totes aquelles persones que ho necessiten.

Sembla que als companys socialistes se’ls ha escapat un petit detall en la seva petició, com és que a Cata-

lunya s’està aplicant el 155 gràcies al seu suport.

El 155 està afectant molt seriosament l’administració de la Generalitat, especialment en tot allò que fa 

referència al tercer sector, els serveis a les persones, la salut i l’ensenyament: les subvencions arriben molt 

tard, si arriben, tota la gestió s’alenteix, no hi ha pressupostos, ... Al nostre alcalde també se li escapa aquest 

detall quan continua sostenint el pacte amb el PSC, gràcies al qual té majoria absoluta per a governar. 

Planejament urbanísitic a Sant Fruitós de Bages

El POUM segueix el seu curs. Al llarg de tot l’any passat vam poder assistir a l’elaboració de tres propostes 

per part de l’equip de tècnics contractats a tal efecte (mantenir l’urbanisme del municipi tal com està ara; 

fer alguns retocs; substituir l’actual zona agrícola per una nova zona industrial, tot ampliant de forma 

espectacular la superfície destinada a polígons). 

Setmanes enrere la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, ja es va manifestar en contra de l’opció més 

expansiva de l’avantprojecte del POUM, adduint que ara per ara no veuen necessari augmentar tant la 

superfície de polígons a Sant 

Fruitós. Tot el contrari del que 

defensa la Cambra de Comerç de 

Manresa.

Per acabar-lo d’embolicar, recent-

ment el Sr. Batanés va manifestar 

al R7 la seva clara preferència, i 

entenem que de GfP, per aquesta 

opció espansionista descartada 

per Urbanisme amb l’excusa que 

en un futur Sant Fruitós ha de ser 

l’autèntic “motor econòmic” de la 

Catalunya central. De mica en mica 

se’ls hi va veient el llautó, i és que 

sembla que no hem après dels 

errors del passat!!

Sant Genís de la Vall dels Horts, un dels pulmons verds del municipi amenaçat per 

la creació de nous polígons, segons una de les proposes de l’avantprojecte del 

POUM que defensa l’alcalde i GfP.



Butlletí editat pel Grup municipal d’ERC

Participació activa dels nostres regidors

L’Àdria Mazcuñan i en David Uró, a les trobades Municipalistes d’ERC.

El passat mes de març els dos regidors van assistir a les trobades municipalistes que ERC organitzava a Lloret 
de Mar. Aquesta trobada va servir com a punt de partida per a començar a preparar les properes eleccions muni-
cipals, que seran al maig de 2019. 

Amb la inauguració del Roger Torrent,  President del 
Parlament de Catalunya i amb la presència de la Marta 
Rovira,  vam poder compartir experiències, projectes i 
propostes per tal de poder seguir treballant per assolir 
municipis republicans. També es va aprofitar la trobada 
per fer un reconeixement a la trajectòria a la Laura 
Vilagrà, que va ser alcaldessa de Santpedor i delegada 
del govern per la Catalunya Central, cessada per aplica-
ció del 155.

El David i l’Àdria van tornar amb la carpeta plena de 
propostes i idees per seguir treballant per un Sant 
Fruitós millor per a tots.

ERC Sant Fruitós fa 25 anys!!

Enguany ERC celebra el 25è aniversari de la refundació del partit a 
Sant Fruitós de Bages. Durant la República existí una secció local 
força activa, tant, que fins i tot dos dels alcaldes republicans (l’Isidre 
Biosca i l’Àngel Tañà) pertanyien a ERC. Malauradament l’etapa 
grisa de la dictadura franquista va fer desaparèixer la secció local 
durant més de 53 anys, fins que a finals de 1992 principis de 1993 un 
grup de joves santfruitosencs van decidir tornar a activar el partit. 
La commemoració del 25è aniversari de la Secció local d’ERC a Sant 
Fruitós és el millor pretext per recuperar amb força els valors repu-
blicans i l’estima al seu país que impulsaren a Robert Ara, Jordi 
Lleyda i Agustí Masana a treballar plegats pels seus ideals i a 
promoure un poble més compromès i participatiu.  

El passat dia 9 de març tingué lloc una conferència sobre l’evolució de la política local i d’ERC en particular des de 1993. 
La conferència va ser impartida per l’historiador local David Ferré i tingué lloc a la sala polivalent de la Biblioteca Munici-
pal. En el transcurs de la mateixa en David va fer un repàs de com ha anat evolucionant la política a la nostra vila i del 
paper dels grups municipals d’ERC al consistori santfruitosenc. El treball desenvolupat ha partit de la recerca d’opinions 
de molts dels protagonistes que formen o han format part de la secció local d’ERC; però especialment s’han tingut en 
compte com a principal font d’informació les notícies aparegudes als mitjans de l’època i les diferents edicions del 
Butlletí.  

Aquest ha estat el primer acte commemoratiu dels 25 anys d’ERC Sant Fruitós i al llarg d’aquest any tindrà continuïtat 
amb altres activitats lúdiques programades de les quals puntualment s’anirà informant. 
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