A L’OFICINA D'ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA

Jaume Torras Torra, en qualitat de President de Meandre, associació per a la
preservació del patrimoni natural del Pla de Bages , amb seu social al carrer
Alfons XII , 20, 4art 1ª de Manresa i proveïda de CIF: G64564792, EXPOSO:
Hem rebut la sol·licitud que ens heu adreçat per via telemàtica, en el marc del
tràmit de consultes regulat a l'article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental, a fi que us fem arribar les consideracions oportunes en
relació amb l’abast i el grau d’especificació de l’estudi ambiental estratègic
ambiental del Pla d'ordenació urbanística municipal del municipi de Sant Fruitós de
Bages, que hores d'ara es troba en fase d'avanç.
Des de l’entitat que represento hi ha la voluntat de participar activament en la
configuració del mencionat nou instrument d’ordenació urbanística integral del
municipi de Sant Fruitós, en tant que afecta de ple, l’àmbit territorial en el qual
l'entitat desenvolupa activitats de preservació del territori. Amb aquesta intenció,
es recullen en aquest document, tot un seguit de suggeriments que ens agradaria
que tant l’equip redactor, com el propi Consistori, es fessin seus.
Es tracta, en qualsevol cas, de suggeriments que incideixen principalment en els
aspectes del document que afecten l’espai obert, entorn natural i agrícola, del poc
que queda del Pla de Bages, en tant que la seva preservació esdevé bàsica per a la
identitat del paisatge, la salut de la ciutadania i el futur del sector primari del
Bages. Per a Meandre la gestió i planificació del sòl obert del Pla de Bages és vital
pel conjunt dels habitants no només de Sant Fruitós, sinó també pels dels pobles i
ciutats de la comarca. En aquest sentit, les alternatives presentades per l’Avanç del
POUM de Sant Fruitós han de definir una ordenació que faci atractiva la
comarca per als que hi viuen, i també pel manteniment de la seva identitat
paisatgística, aspecte clau, per al seu futur com a poble.
PRIMER.- EL NOU PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA INTEGRAL DEL
MUNICIPI DE SANT FRUITOS DE BAGES: DIRECTRIUS BÀSIQUES
I NECESSITAT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
De conformitat amb la legislació urbanística vigent, un pla
municipal és una eina integral i central del planejament,
d'utilització del territori d'acord amb el principi
sostenible, classifica el sòl en classes i categories i defineix
territori.

d'ordenació urbanística
que defineix el model
de desenvolupament
l'estructura general del

A l'hora d'elaborar una figura de planejament d'aquesta transcendència les
administracions que hi intervenen han de tenir en compte tot un seguit de
directrius, entre les que destaquem especialment, d'una banda, la de vetllar perquè
les determinacions permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les
persones, uns nivells adequats de qualitat de vida i sostenibilitat ambiental, i de
l'altra, la de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor
agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis (art. 9 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme -TRLU-). Aquestes directrius són plenament aplicables al pla
d'ordenació urbanística del què es pretén dotar el municipi de Sant Fruitós de Bages
i per tant, s'han de respectar preceptivament.

D'altra banda, al tractar-se d'un instrument d'ordenació, el nou planejament
municipal està sotmès a avaluació ambiental estratègica ordinària abans de la seva
aprovació, d'acord amb l'article 86 del TRLU en relació amb els preceptes de la Llei
estatal bàsica 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
En el marc d'aquest procediment d'avaluació ambiental del pla, té especial
rellevància el tràmit de consultes per a la determinació de l'abast i contingut que ha
de tenir l'estudi ambiental estratègic, que es realitza no només a les
Administracions afectades, sinó també a les persones interessades com ho és
l'entitat Meandre, segons es desprèn de l'article 5.1g) de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre.
SEGON.- VALORS DE CONNECTIVITAT BIOLÒGICA I PAISATGÍSTICA DEL
PLA DE BAGES

Els terrenys on l’avanç del POUM pretén construir i/o ampliar polígons industrials se
situen en la llengua de connectivitat entre la conca del Cardener i la conca del
Llobregat. El poc espai obert que queda sense urbanitzar entre les dues conques,
representa avui encara, un conjunt d’espais de alt valor ecològic, biològic i
paisatgístic. És una franja molt sensible que manté encara la funció de corredor
biològic i que ja està molt ocupada per infraestructures viaries i polígons industrials
i comercials disgregats, molts d’ells, sense ocupar. És per aquest motiu que cal
descartar la pretensió de l’avanç del POUM de Sant Fruitós d’empitjorar encara més
la seva funció connectora ocupant el poc espai obert del Pla de Bages sense cap
justificació.
El Pla Director Urbanístic del Pla de Bages (PDUPB) estableix que la matriu agrícola,
categoria en la que es troben molts dels terrenys que el POUM pretén
ocupar, inclou zones on l’activitat agrícola ha de tenir un rol preponderant degut a
la importància que tenen com a separadors urbans i pel fet que eviten el continu
urbà. S’inclouen aquells terrenys que reuneixen condicions favorables per al
desenvolupament de l’activitat agrícola per raons estratègiques (manteniment del
sòl lliure) i de manteniment de la biodiversitat associada als espais oberts. Són a
més, espais que fan de coixí entre àrees urbanes i rurals.
D’altra banda, el PDUPB posa una especial atenció a la preservació dels terrenys
agrícoles situats en el Pla del Bages. L’interès d’aquests espais recau en que a
banda de constituir l’espai de transició entre els principals espais lliures del Pla de
Bages: l’entorn de l’Agulla, les hortes del Poal i de Viladordis, les àrees agrícoles
de secà situades entre la Sèquia i el riu d’Or i les lleres d’aquest mateix, tenen
assignada una responsabilitat important: Són els responsables de separar les zones
urbanes de Manresa, Santpedor i Sant Fruitós de Bages evitant la formació d’una
única conurbació. En aquest sentit el PDUPB alerta que l’articulació i el paper
vertebrador d’aquesta àrea amb la resta del sistema ambiental del Pla de Bages es
troba ja excessivament afectat per infraestructures viaries i assentaments.

Des d’aquesta perspectiva les tres alternatives proposades per l’avanç del
POUM, contribueixen a mantenir o incomprensiblement, incrementar (alternativa
2), el paper disgregador d’aquestes infraestructures i polígons existents, fet que
suposaria un pas irreversible cap a la urbanització difosa del Pla de Bages,
trencant definitivament els corredors biològics entre les dues conques i malmetent
el paisatge propi del Pla del Bages. Tot el contrari dels objectius, mesures i accions
de qualitat paisatgística proposats en el Catàleg de Paisatge de les Comarques
Centrals.
TERCER.- VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES CONTEMPLADES AL POUM I
SUGGERIMENTS

Una vegada analitzades les tres alternatives de l’avanç del POUM de Sant
Fruitós, considerem que cap de les tres és la idònia, degut a l’actual excés de sòl
industrial buit a la comarca de Bages: El 60% a tot el Bages i el 40% al terme de
Sant Fruitós.
Es pot accedir a la web www.polígons del Bages.cat per tenir una idea sobre mapa,
de la quantitat de parcel·les industrials buides en els 114 polígons del Bages. Donat
l’excés de sòl industrial buit i l’absència de previsió de grans implantacions, el que
cal ara, és ordenar el territori ja urbanitzat i valorar el decreixement de polígons
industrials com el del Grau, executats sense cap tipus de sentit i amb finalitat
purament especulativa, en entorns i corredors ecològics sensibles com és el del
camí del Grau i ramal de la Sèquia de Viladordis, corredor ecològic imprescindible
entre les hortes del Poal i Viladordis.

Polígon del Grau que ocupa el corredor ecològic entre les hortes del Poal i
Viladordis
Des de la nostra entitat, suggerim que l’ordenament del sòl industrial del Bages es
faci des de una visió supramunicipal, tenint en compte tota la comarca i les
recomanacions que fa la memòria ambiental del Pla territorial i el Catàleg del
Paisatge de les Comarques Centrals.
Es fa evident que amb els antecedents de friccions entre municipis, ben recollides
en la memòria ambiental, se’ns es fa difícil creure que la visió supramunicipal
necessària sigui liderada per un consistori que ha estat fins ara incapaç de tirar
endavant projectes de consens de molt menor envergadura com el
desenvolupament del sector liderat pel Consorci de l’Agulla.

Suggerim doncs, primer de tot, que l’Avanç del POUM de Sant Fruitós segueixi les
recomanacions de la memòria ambiental del pla Territorial:
1.- Protegir els espais naturals agraris i no urbanitzables com a components de
l’ordenació del territori.
2.- Preservar el paisatge del Pla de Bages que ens queda com un valor social i un
actiu econòmic del territori.
3.- Abandonar el model de creixement desmesurat, segregat i especulatiu que s’ha
fet fins ara al terme de Sant Fruitós, disminuir el consum de sòl i plantejar el
decreixement d’algunes polígons buits implantats en àrees naturals sensibles. En
definitiva, cal fer el que no s’ha fet fins ara: Racionalitzar la implantació de polígons
industrials i el terciarisme (àrees comercials) en polígons industrials.
4.- Plantejar l’activitat econòmica i industrial des de una visió supramunicipal pel
fet que el plantejament d’un sector tan important de tipus territorial supera els
límits del terme municipal i cal formular-lo des d’una perspectiva global de comarca
i no des d’un POUM.
ANÀLISI DE LES TRES ALTERNATIVES I SUGGERIMENTS
Alternativa 0: Manteniment del planejament vigent
L’alternativa 0, (mantenir les previsions del planejament vigent), no és la que
s’escau, pel fet que actualment Sant Fruitós disposa de 80 Ha de sòl industrial buit,
i el que caldria, a part d’ordenar el que ja està urbanitzat, és desclassificar part
d’aquest sòl.
En el context d’existència de molt sòl industrial desenvolupat vacant, excessiu sòl
industrial pendent de desenvolupar i vistes les mancances detectades en diversos
estudis en el sòl urbanitzat i que dificulten la implantació d’activitats
econòmiques, el que suggerim és que les actuacions del POUM han d’anar
encaminades a dotar aquest sòl ja existent de serveis, infraestructures i les
condicions d’urbanització que facilitin l’ocupació del sòl existent.
En el context de polígons implantats en àrees sensibles com és el polígon del Grau,
construït al bell mig del corredor ecològic del camí del Grau i ramal de la
Sèquia, suggerim la desclassificació de tot o part de sòl industrial a rústic
promovent així el reciclatge urbà. Un dels principis bàsics de la llei d’urbanisme el
constitueix el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, entès com la
utilització racional del territori i el medi ambient, conjuminant les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics per
garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Aquest principi es
regeix pel fet de considerar el sòl com un recurs limitat que cal preservar, apostant
per
la
rehabilitació
i
la
requalificació
en
rústic
quan
cal.
El principi del reciclatge urbà en vers el creixement en extensió, és d’altra banda un
dels pilars en que es fonamenta l’avantprojecte de la Llei de territori. Tal com
inspira aquest avantprojecte, entenem que el nou POUM de Sant Fruitós ha de ser
una oportunitat per a una relectura dels creixements programats, per a la limitació
de nous creixements d’acord amb les necessitats reals i objectives i per apostar per
un model basat en el reciclatge o requalificació de urbà a rústic.
Suggerim que es plantegi doncs el reciclatge, el decreixement o desclassificació
de part o tot el polígon del Grau, polígon completament buit, si exceptuem la nau
on s’hi va implantar la ITV, que va deixar en precari el corredor verd de l’Anella
Verda entre l’Agulla i Viladordis a nivell del parc de bombers. És una bona
oportunitat per corregir els efectes indesitjables de la implantació d’aquest polígon

fantasma en el corredor del camí del Grau i el ramal de la Sèquia de
Viladordis. Suggerim que aquesta intervenció sigui un model de corredor verd
recuperat.

La fletxa blanca en el corredor verd entre les hortes del Poal i l’Agulla i Viladordis, ens
senyala la ubicació del polígon buit del Grau (en vermell).

Suggerim, que es millori la connectivitat de camins entre els diferents nuclis rurals
de Sant Fruitós, Santa Anna, Sant Iscle, Torruella i amb l’entorn natural del terme
de Manresa o Anella Verda per crear una continuïtat de camins o vies verdes a tot
el Pla de Bages.
El riu d’Or a l’oest i el turó de la torre de Santmartí poden esdevenir elements de
naturalització i de connectivitat territorial, preveient la seva continuïtat i
interconnexió a través dels espais lliures de la trama urbana. La ordenació hauria
de reconèixer-los com a elements estructuradors de la proposta interna urbana.
Suggerim apostar per la interconnexió mitjançant eixos cívics i de transport públic
amb Manresa i els municipis i àrees urbanes del voltant, potenciant la configuració
d’un sistema urbà vertebrat i cohesionat per mitjà de la mobilitat sostenible.
Entenem necessari recollir la proposta d’eix cívic prevista pel POUM de Manresa, de
connexió entre els dos centres municipals.

Alternativa 1. “Endreçar versus créixer”
L’alternativa 1, parteix del mateix concepte erroni que la 0. No desclassifica sòl,
encara que es mostra més respectuosa i argumentada. Un aspecte positiu és que
incorpora un espai de protecció entorn a la sèquia al nord de l’Agulla. Suggerim
amb el mateix criteri, que es prevegi una ample franja de protecció al camí del
Grau.
Aquesta alternativa, proposa la solució dels dèficits urbanístics detectats per tal de
poder posar a disposició de la demanda la GRAN quantitat de sòl buit qualificat
existent, però com l’alternativa 0, no es planteja el decreixement. En aquest sentit
suggerim el mateix que en l’alternativa 0.
Els redactors de l’avanç del POUM, destaquen en el document, els valors del
complex del monestir de Sant Benet, de l’Agulla, del riu d’Or, i la futura via blava
del Llobregat com a pol d’atracció i dinamització. Creiem que aquests valors poden
millorar si es fa una relectura de les implantacions que s’han fet fins ara que els
desvirtuen. Suggerim doncs la desaparició de part o tot del polígon del Grau i
replantejar si és necessària, l’ampliació del sector Oest del Polígon de Sant Isidre
(AC3) pel fet que voreja l’entorn de l’Agulla.

Alternativa 2. Potenciació de la capitalitat econòmica

Alternativa 1 versus 2. Les àrees en vermell són les proposades com sòl industrial a
l’alternativa 2, quan el 40% de sòl industrial és buit.

Considerem l’alternativa 2 literalment un despropòsit. Converteix el Pla de Bages en
una mosaic de grans polígons a banda i banda de l’eix transversal i a l’est de
l’autopista C16, just a la Vall dels Horts al peu del Mas de les Oliveres i el bosc de
les Olzinelles, sense cap tipus de justificació. S’ocupa bona part del que queda del
Pla de Bages amb un creixement x 4 del sol industrial existent buit. Cal recordar
que actualment a Sant Fruitós hi ha 80Ha de sòl industrial buit (el 40%) i que a la
comarca de Bages el percentatge de sol industrial buit és del 60%. No s’entén
quina mena d’ordenament es proposa ocupant el poc espai agrari del Pla de
Bages sense tenir en compte el planejament vigent ni les possibilitats i necessitats
de la comarca.
Només cal llegir la memòria ambiental de l’Avanç del Pla per tenir l’exemple clar del
que no s'ha de fer. El que no s’ha de fer és, simplement el que s’ha fet a Sant
Fruitós els últims anys. El creixement del sol industrial desordenat i injustificat ha
comportat greus problemes de mobilitat, conversió d’eixos viaris en carrers
perillosos i un augment de la necessitat del cotxe, efectes indesitjables que
s’agreugen exponencialment quan s’accepta implantar comerç en el sol industrial
no integrat en el teixit residencial. Amb quins arguments es pot estar a favor de
l’alternativa 2 quan es multiplica aquest problema x 4 ?
En aquest escenari, suggerim que en cas de demanda de sòl industrial, aquesta
sigui encabida en el 60% de sòl buit de tota la comarca amb una
visió supramunicipal i que les condicions, normatives i controls ambientals en el
moment de la demanda de implantació a sòl industrial, siguin les mateixes no tan
sols a la comarca de Bages si no també a tot el país.

En relació a les propostes de creixement injustificat:
1.- AIT2: Suggerim la no ocupació per sòl industrial a la banda Oest de l’eix
transversal (AIT2) per innecessària. Els usuaris de l’eix transversal i les fotos aèries
són testimonis diaris de l’estat de manca de vitalitat urbana actual, pràcticament
buit, del polígon de la Carretera de Berga a la banda est de l’eix. A part
d’injustificat, aquest creixement tindria un gran impacte en el corredor fluvial del
riu d’Or i en el paisatge que més característic del Pla de Bages.

En vermell, la injustificada proposta d’ampliació del polígon de la carretera de Berga
a la banda Oest de l’eix transversal, quan l’actual ocupació del polígon és precària.

Estat actual del polígon de la Carretera de Berga.

Dades de ocupació del polígon de la carretera de Berga.
Sòl industrial : 569.811,00 m2
Sòl industrial ocupat : 176.215,00 m2
Sòl industrial disponible no edificat : 301.113,00 m2
Sòl industrial disponible edificat : 2.262,00 m2

2.- AIT4. Suggerim preservar i no ocupar la Vall dels Horts al nord de l’autopista
C16 a tocar del Mas de les Oliveres i bosc de les Olzinelles.
Malgrat el Pla territorial classifica aquesta vall “només” com de protecció
preventiva, el sentit comú ens fa afirmar que la ocupació d’aquesta vall, a part de
innecessària, segregaria encara més del que ja fa la traça de l’autopista C16, el
bosc de les Olzinelles del poble de Sant Fruitós .
La construcció d’aquest descomunal polígon en aquesta vall, a part de segregar
l’entorn de les Olcinelles, en faria perdre el seus valors naturals i el seu valor
paisatgístic. La pretensió de fer-nos creure que les plusvàlues d’aquesta ocupació
revertirien a la mateixa administració és un esquer que creiem amaga intencions
especulatives Suggerim no vendre el paisatge i el sòl agrari a preu competitiu
mantenint el mosaic conjunt de la vall i el bosc per generacions futures.

En rosat ratllat, l’àrea AIT4 a la Vall de les Oliveres. La segregació que provoca de l’entorn de
les Olcinelles és fa evident.

La Vall dels Horts. Al fons, el Mas de les Oliveres.

3.- AIT3 . Suggerim que en aquesta àrea proposada per a equipaments
territorials, es descarti la proposta de construir un nou centre hospitalari. El model
basat en que cada poble tingui el seu hospital, fa anys que ha passat a la historia
per insostenible, més i quan l’Hospital de Sant Joan de Déu queda a 3Km de l’àmbit
en que es proposa aquesta questionable proposta.
4.- Pel que fa a l’apartat 3.2.7, punt 11 i 12 d’ Intencions i objectius puntuals, en
el què es proposa fer una nova modificació puntual del planejament amb l’objectiu
d’omplir de contingut el polígon buit del Grau, així com el trasllat de l’escola Paidos
i la transformació del polígon actualment buit en una nova àrea comercial.
Suggerim no incrementar el risc ambiental ja descrit, derivat de transformar en
carrer, un eix viari com és la Carretera de Berga C16c, i racionalitzar la mobilitat
evitant augmentar el transit rodat per accedir al comerç i en aquest cas també a les
activitats educatives.
En consonància amb els suggeriments a les anteriors alternatives suggerim la
transformació total o parcial d’aquest polígon buit per obrir el corredor ecològic del
camí del Grau i ramal de Viladordis de la Sèquia. Aquesta transformació pot basarse en la inclusió d’usos vinculats al sistema d’espais oberts i el regadiu, vista la
seva situació en un punt estratègic de connectivitat de l’Anella Verda amb el parc
de l’Agulla i els plans de regadiu de Viladordis i el Poal. El Guix podria esdevenir un
sector de transformació estratègica, model d’espai obert agradable i compartit.
En definitiva, suggerim un millor anàlisi-diagnosi del territori (espai obertestructura de camins territorial) i obrar en conseqüència, tot seguint el mateix camí
que estan fent molts municipis de Catalunya, que desclassifiquen sòl industrial
sobrant, a l’hora de renovar els seus POUMs.
El model que proposa l’Ajuntament de Sant Fruitós és un fals model, basat en una
concepció simplista i gens empírica de idea de potenciar el caràcter capdavanter en
activitat econòmica de les comarques centrals per la via de generar més i més sòl
industrial per atreure inversió econòmica. Entenem que aquest fals model està
esgotat, i que es requereix d’un nou model, basat en la sostenibilitat que reforci el
potencial i el caràcter de poble dinàmic que té actualment Sant Fruitós, caràcter en
el que poden conviure la industria, el comerç , el sector agrari, en especial el del vi,
i el paisatge de mosaic agroforestal que dona entitat a la nostra comarca i al mateix
poble de Sant Fruitós. I en tot cas, haurà de ser en el marc dels projectes
territorials que es configuri un suposat node logístic o industrial d’abast comarcal o
català, un cop verificada la seva necessitat i oportunitat i que en tot cas, al nostre
entendre, haurà de considerar el reciclatge i reutilització del sòl ja classificat.
En el context sòcio-econòmic vigent cal que els nous POUMs valorin les necessitats
reals de nou sòl, i assumeixin la desclassificació de sòl tant residencial com
d’activitat econòmica, eliminant sectors que no s’han arribat a desenvolupar en
molts anys, i que s’han demostrat totalment innecessaris. Entenem que el POUM de
Sant Fruitós hauria de seguir aquesta directriu i en tot cas, hauria de constatar les
necessitats reals del municipi, tenint en compte les projeccions de població i les
possibilitats de desenvolupament econòmic. Una de les alternatives a incloure al
POUM, hauria de tenir com a eix vertebrador el reciclatge urbà i per tant, hauria de
considerar la transformació del sòl existent i l’eventual desclassificació de sectors.

Per tot el que s'ha exposat, DEMANEM que avalueu els suggeriments precedents i
que es tinguin en compte per a la determinació de l'abast i contingut que ha de
tenir l'estudi ambiental estratègic del Pla d’ordenació urbanística municipal que
s’està elaborant al municipi de Sant Fruitós de Bages.

Manresa, 29 d'agost de 2017

Jaume Torras Torra
President de Meandre.
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