POUM DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Jornada participativa de diagnosi: FEM UN VOLT!
Informe de resultats
La sessió s’ha desenvolupat el passat dia 18 de Febrer de 2017. Han pres part de la
mateixa un total de sis veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages amb els quals un tècnic
d’EDAS ha realitzat un itinerari per diferents carrers del poble, visitant els principals
espais de futur desenvolupament a l’entorn de nucli.
Els objectius de la sessió han estat:
1) Identificar aspectes a millorar de l’urbanisme del municipi.
2) Identificar necessitats futures del municipi que puguin ser resoltes a partir de la
planificació i desenvolupament urbanístic, i en relació a les següents
temàtiques: Accés a l’habitatge, Equipaments, Espai públic, Mobilitat i
infraestructures, Activitat econòmica, Medi natural i sòl no urbanitzable,
Patrimoni.
3) Plantejar possibilitats de futur per als espais de desenvolupament del municipi.
4) Contrastar informació copsada amb les entrevistes de diagnosi realitzades a
representants d’entitats del municipi.
El següent plànol recull de manera aproximada l’itinerari seguit, marcat en color gris:
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La celebració de la jornada ha permès reafirmar i/o contrastar alguns dels discursos
copsats durant les entrevistes a representants de les entitats. Les valoracions han estat
generalment de caràcter diagnòstic, centrades en la identificació de necessitats
actuals, i en algun cas de caràcter propositiu per tal de donar resposta a les mateixes.
Les projeccions de futur en relació a quins projectes de caràcter urbanístic caldria
desenvolupar a les zones previstes per a futurs desenvolupaments (Can Figueres, El
Puig, Sector Est, La Bòbila, Horts, Jardí la Sagrera, Jaume I) s’han limitat a contemplar
principalment la possibilitat d’esdevenir futures zones residencials. Davant d’aquesta
possible situació futura es planteja la necessitat de donar resposta a reptes que s’hi
relacionen:
-

El creixement urbanístic de caràcter residencial hauria d’anar acompanyat
del desenvolupament de

noves zones verdes annexes que puguin ser

aprofitades pel gaudi de tota la població.
-

El creixement poblacional hauria d’anar acompanyat de la provisió de nous
equipaments i serveis que puguin cobrir les necessitats de la població,
sobretot de caràcter educacional, sanitari i també esportiu.

-

Cal valorar la possibilitat de recuperar i rehabilitar habitatges existents al nucli,
i de completar espais buits existents al nucli, a més de fer nous
desenvolupaments.
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-

La zona de desenvolupament de La Bòbila es veu més aviat com un futur
espai de desenvolupament residencial i no pas comercial com s’havia
proposat en altres foros. Aquesta valoració està basada sobretot per la seva
configuració estructural urbana actual, la qual es considera que no ofereix
suficients espais per a la càrrega i descarrega de mercaderies que serien
necessaris si es volgués desenvolupar com un espai comercial. Per altra
banda, es valora que tampoc seria un lloc atractiu per a les grans marques
comercials.
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-

Es valora que caldria assegurar que el futur desenvolupament de zones
residencials en aquests espais no interfereixi i/o perjudiqui a la població que hi
resideix en zones annexes a les mateixes.

Altres aspectes que s’han comentat durant l’itinerari han estat els següents:
-

Es valora positivament la possibilitat de fomentar el turisme com a possible
motor econòmic de futur. En aquest sentit es plantegen algunes propostes:


la promoció, manteniment i cura de La Sagrera, com a espai singular



potenciar el manteniment i cura dels camins rurals



creació d’un centre de BTT per aprofitar l’atractiu que la zona té per a la
realització d’excursions en bicicleta



proposta de crear una casa de colònies a una casa ubicada als afores
del poble, a la zona propera a la zona de desenvolupament del Horts.
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-

Tot i que el recorregut ha estat a l’entorn del nucli de Sant Fruitós, també s’han
recollit algunes valoracions relatives a els urbanitzacions:


En aquest sentit s’ha recollit el parer que manquen equipaments a les
urbanitzacions. Especialment a la urbanització de Pineda de Bages es
planteja la creació d’un espai que facilités la interrelació i el contacte
entre els veïns i veïnes i la generació de comunitat.



La

distància física entre les urbanitzacions i la facilitat d’accés a altres

municipis de l’entorn generen desconnexió social amb el nucli de Sant
Fruitós, especialment en el cas de Pineda i Torroella de Baix que tenen
major relació amb Manresa i Sallent, respectivament. En aquest sentit es
planteja la necessitat de millorar les connexions entre el nucli i les
urbanitzacions, sobretot per accedir-hi a peu i en bicicleta, amb vies
segregades de les destinades als vehicles a motor.
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