Informe de la Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural a la “modificació puntual del
PGOU en l’àmbit del Portal de l’Agulla al terme municipal de Sant Fruitós de Bages (Bages)”
Ref.OTAACC20160005.

El Pla “Portal de l’Agulla” es centra en una parcel·la de forma triangular delimitada per la carretera BV-4501
Manresa-Santpedor i l’eix transversal C-25 situada davant de l’entrada principal al Parc de l’Agulla. Dels dos
documents aportats pel promotor, “l’avanç” i el “document inicial estratègic”, d’entre molt farciment
s’extreu que el Pla “Portal de l’Agulla” consisteix en (1) excloure l’esmentada parcel·la del Pla Especial
Urbanístic que ha de regular els creixement i els usos del Parc de l’Agulla, (2) modificar-ne la qualificació
urbanística actual de Sòl No Urbanitzable a Sòl Urbanitzable Delimitat per (3) permetre-hi la instal·lació
d’una gasolinera, un restaurant, un hotel i un aparcament que han de satisfer les necessitats dels usuaris del
Parc de l’Agulla.
Després de llegir amb santa paciència les 188 pàgines insulses dels documents del Pla “Portal de l’Agulla”, no
s’aconsegueix trobar cap connexió lògica entre l’argumentació exposada i les conclusions extretes per
l’equip redactor. De l’ús extens del Parc de l’Agulla per l’esbarjo tranquil s’hauria de concloure que el valor
d’espai obert de natura que els seus usuaris hi troben s’ha de reforçar, preservant-lo de major urbanització i
motorització. Pero no, les conclusions dels redactors del Pla –una gasolinera, un hotel, un restaurant i un
aparcament- són oposades als seus propis arguments. La sensació que hom té és que primer s’han establert
unes conclusions que responen a una voluntat d’un promotor i després s’han embolcallat dins d’una extensa
xerrameca ambiental i urbanística de pretesa formalitat.
Entenem que el Pla “Portal de l’Agulla” és inadequat pels motius següents:
a) Està injustificat; el Pla no satisfà els objectius, ni dels motius exposats se’n deriva la conclusió
presentada.
Molts dels usuaris del Parc de l’Agulla hi arriben a peu o en bicicleta, uns mitjans de transport que, com
és ben sabut, no funcionen amb gasolina i per tant no necessiten cap gasolinera.
La gran majoria dels usuaris del Parc de l’Agulla són veïns de la comarca que van a passar-hi una estona
de dia, no els caldrà un hotel per passar-hi la nit.
b) L’espai que es proposa queda segregat de l’actual Parc per la carretera de Santpedor. Situar un pol
d’atracció al costat oposat de la carretera crearia un perill greu i persistent d’atropellament dels vianants
que creuen. El lloc escollit pels equipaments injustificats és particularment inadequat.
c) El Pla “Portal de l’Agulla” proposa l’entrada a la benzinera per la carretera de Santpedor enfront de
l’entrada principal al Parc. Els objectius dels automobilistes –circulació fluïda, espai…- trepitjarien els
dels usuaris del Parc –tranquil·litat, aire net, silenci…-; el conflicte en aquest punt de la ja massa
carregada carretera de Santpedor estaria servit.
d) Bona part de l’encant del Parc de l’Agulla deriva de la seva posició carenera a l’esquena suau del Pla de
Bages que davalla a l’est cap al Llobregat i a l’oest cap al Cardener, amb vistes obertes a tots els punts de
l’horitzó. L’aplicació del Pla “Portal de l’Agulla”, és a dir la construcció d’un hotel, un restaurant i una
gasolinera en aquesta parcel·la de la carena, obstruiria la magnífica vista actual de l’oest del Pla de Bages
des de l’entrada del Parc; la visió de l’emblemàtic mosaic de camps, horts, feixes, camins, algunes cases i
retalls de bosc que singularitza el Pla de Bages quedaria tapada en un segon pla, darrera d’una
gasolinera, un restaurant, un hotel i un aparcament banals.

Pels motius concurrents exposats, sol·licitem que:
1) S’arxivi el Pla “Portal de l’Agulla” al son etern dels calaixos. L’alternativa 0, és a dir deixar les coses com
estan, és una opció molt més favorable que espatllar-les amb equipaments injustificats i mal situats.
2) Es mantingui la integritat del Pla Especial Urbanístic del Parc de l’Agulla per orientar el creixement i els
usos del parc.
3) L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la seva funció de disciplina urbanística i en consonància amb
els usos permesos al sòl no urbanitzable, requereixi als propietaris del terreny objecte del Pla “Portal de
l’Agulla” la retirada de les restes existents d’obres de fonamentació de construccions.
Els extensos documents del Pla “Portal de l’Agulla” presentats no informen –en general no informen de resde la funció dels murs de formigó d’1,5 metres d’alçada del qual s’enlairen barres de ferro que delaten que
l’edificació iniciada es va interrompre. Molt probablement responen ja a un primer intent d’establir alguna
de les construccions que, ara amb argumentacions inversemblants, el Pla “Portal de l’Agulla” pressiona per
instal·lar en aquest mateix solar.
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Parcel·la objecte del “Portal de L’Agulla” on les edificacions taparien la vista de les serres tabulars de ponent
i del cel rogenc dels capvespres clars i ventosos

Inici d’edificació aturada i abandonada a la parcel·la objecte del pla “Portal de L’Agulla”

