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La modificació puntual del POUM de Calders al sector PPU-1 té per objectiu revisar, en base a
les expectatives reals, el planejament de l’extrem est del nucli de població per on passa la
carretera N-141C. El sector es divideix en dos subsectors: a l’oest de la carretera N-141C
qualificat actualment de sòl residencial i on hi ha una única edificació, i a l’est de la carretera,
al bosc del Serra, qualificat de sòl industrial i on no hi ha ni una sola indústria. La modificació
puntual conclou al subsector oest en la reducció de l’àmbit residencial que es compacta entre
el nucli actual de població i la casa existent millorant-ne la viabilitat, i al subsector est en la
requalificació a sòl urbanitzable no delimitat.
Entenem que ambdues conclusions són correctes sota els punts de vista del planejament
territorial i de la protecció de la natura i, per tant, hi manifestem el nostre suport.
El nou planejament al subsector oest consumeix menys terreny i dibuixa una població
compacta, ben al revés del planejament actual. Més enllà queda lliure un magnífic balcó
envers la vall de Malrubí, el Berguedà i les muntanyes del Pirineu que el planejament actual
ocupava amb ús residencial.
El bosc del Serra, el subsector est, és on s’aturaren les flames de l’incendi de l’01.07.1994. A
diferència de la majoria de terreny forestal de Calders afectat per aquell incendi, aquí hi ha
algunes alzines grans. És un indret planer a tocar del poble freqüentat com a lloc de passeig
per la població local i pasturat per vaques. Tot i la seva condició sobre el paper de sòl
industrial, afortunadament no s’ha desenvolupat. En realitat és un bosc d’esbarjo estimat. No
hi ha més zones planes a l’entorn del nucli de població de Calders que el puguin suplir.
La comarca de Bages disposa d’excedent de sòl industrial, aquests terrenys de Calders no estan
urbanitzats per acollir indústries i la seva posició enlairada a la carena faria destacar al paisatge
les hipotètiques indústries que s’hi instal·lessin; no és precisament aquí on s’espera
creixement industrial.
La nova qualificació de sòl urbanitzable no delimitat pel bosc del Serra és adient amb els seus
usos actuals agrícola i ramader, d’esbarjo i de protecció del paisatge que acompleix amb molt
encert. Probablement la modificació a sòl urbanitzable no delimitat es queda curta i es podria
anar encara un pas més, catalogant el subsector directament de sòl no urbanitzable per
protegir més fermament les funcions esmentades.
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