
Meandre 14 febrer  

Nota de premsa.   

Presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages. 

El proper divendres 15 de febrer, a les 8 del vespre, tindrà lloc la presentació de la Plataforma 
Salvem el Pla de Bages a la sala Cooperativa de Sant Fruitós de Bages, carrer Nou, 10. 

La Plataforma, creada recentment,  és un col·lectiu de caire supramunicipal  que aplega gent i 
entitats amb voluntat de preservar el ja maltractat entorn natural del Pla de Bages. Es va crear  
arran del perill que podria representar pel territori l’aprovació del nou Pla d’ordenació Urbana 
(POUM) del govern municipal de Sant Fruitós, el qual pretén multiplicar per 2,5 (de 102 Ha 
actuals a 252 Ha) la reserva de sol industrial del municipi, quan actualment un 40% d’aquest 
tipus de sol  està desocupat.   

 

A hores d’ara, un bon nombre d’entitats de la comarca s’han adherit a la Plataforma. A més, 
1426 persones han signat on-line a favor que aquest espais siguin protegits a  
https://www.change.org/p/salvemelpladebages, i 406 persones van signar  la seva adhesió en el 
curs de la 22a marxa al terme de Sant Fruitós. 
 
Així es convida  als mitjans i a la  població interessada a assistir a la presentació dels objectius i 
argumentaris de Salvem el Pla de Bages i a la caminada explicativa pels entorns naturals en 
perill que tindrà lloc el diumenge 17 de febrer. Es sortirà de l’Institut Gerbert d’Aurillac a les 
9.00 amb un  recorregut de 8 Km pel municipi de Sant Fruitós. Els guies Marc Vilarmau i Jordi 
Planell, autors de diferents llibres d’itineraris de la comarca, parlaran dels principals valors 
mediambientals del Pla de Bages on encara es conserven una mostra del mosaic agroforestal 
plenament representatiu d’aquest paisatge, entre la plana de les Oliveres i Olzinelles. 
Precisament; és en aquesta zona on es pretén fer una de les reserves de sòl industrial. A més, 
també es podran copsar les agressions que han provocat els polígons existents sobre el paisatge 
de la nostra plana. 
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Per a més informació:  

salvemelpladebages@gmail.com 


