
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLL DE PAL, OPORTUNITAT PER L’ALT BERGUEDÀ 

 

 

 

Des de la Secció Local d’Esquerra i el Grup Municipal  “Junts per Bagà”, volem expressar la 

nostre confiança en la bondat que tindrà per Bagà i per l’Alt Berguedà el conveni de la 

Concessió Demanial dels terrenys de Coll de Pal (per un període de 30 anys, no ho  oblidem)  

entre l’Estació d’Esquí de La Molina (FGC) i l’Ajuntament de Bagà i que ha de facilitar                 

la construcció de les noves instal·lacions de l’estació d’esquí. 

 

Entenem que el que ara cal,  és la consolidació de les inversions  i  les obres previstes durant 

els propers cinc anys, per tal de que aquestes generin  les oportunitats de desenvolupament 

econòmic tant a nivell laboral com en els sectors dels serveis,  l’hostaleria, el comerç, les 

activitats de  lleure, etc….. i amb el temps,  aquesta nova activitat i les oportunitats que 

representa, s’estenguin com una taca d’oli a les nostres poblacions veïnes de l’Alt Berguedà. 

 

Esperem que algun dia es pugui procedir a la aprovació definitiva del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) que ja està redactat, pendent d’aprovació i que  Projecte Bagà 

vol modificar. Aquesta proposta d’ordenació urbanística ha de ser, si es manté com ara,  l’eina 

que ens protegirà de possibles excessos urbanístics en un futur. 

 

Estem en contacte amb el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya  a la Diputació de 

Barcelona  per tal d’aconseguir la signatura d’un conveni entre aquesta, l’Ajuntament de Bagà i 

la estació d’esquí de La Molina,  sobre la resolució de la  problemàtica que representa el no 

poder accedir durant alguns caps de setmana de l’hivern,  a l’activitat de l’esquí a Coll de Pal  

per la  carretera BV-4024, sobretot el tram de carretera que hi ha entre el Pla de Canells i el 

futur aparcament a construir abans de cinc anys. 

 

Lamentem i denunciem des d’aquí  la inactivitat del Grup Municipal de Convergència i Unió a 

l’Ajuntament de Bagà en aquesta temàtica durant el últims tres anys. No han aportat, que 

sapiguem,  cap al·legació, proposta de solució  o millora de l’actual conveni.  

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, governat per 

Convergència, actualment PDCAT, ha estat el responsable de la  gestió de l’estació d’esquí de 

la Molina. Esperàvem que la gent de Convergència de Bagà haurien pogut influir en una solució 

millor, i no ho han fet . Evidentment,  per sort, des de el Departament algú sí que ha mogut 

peça, sinó no tindríem la proposta actual. 

 

Agraïm la preocupació per l’entorn natural de Coll de Pal del grup de defensa de la natura de 

Berga “Piolet Negre”,  impulsor desde Berga de la Plataforma “Salvem Coll de Pal”. Volem 

tranquilitzar-los i confirmar que no hem trobat, i per tant no existeix, cap activitat prevista en 

l’actual conveni que agredeixi la natura més enllà de la propia de la activitat de l’esquí, activitat 

que per cert ja porta més de TRENTA ANYS desenvolupant-se a Coll de Pal sense haver 

preocupat al Piolet Negre. Estem segurs que els professionals del Parc Natural i del 

Departament de Medi Ambient han fet correctament la seva feina de fiscalització ambiental dels 

diferents projectes.Gracies de nou per la lluita dels companys de  Piolet Negre en la defensa de 

la natura al Berguedà. 



Agraïm també l’interès de l’empresa privada “Rasos de Peguera s.a”. que ha presentat -

sorprenentment -  múltiples al·legacions al procés administratiu preocupats per el nostre entorn 

patrimonial i natural i ens comprometem a defensar tambe desde Bagà,  la correcció de tots els 

procediments i actuacions que es vulguin desenvolupar en un futur a  vint quilòmetres de 

distancia, concretament a la zona de Rasos de Peguera, a Berga. 

Ens preocupa i molt el futur “Pla Director de La Molina i Masella” i la sensació que tenim 

de   manca de transparència i participació ciutadana en la seva redacció. 

Aquest és el vertader perill pel model actual de societat  i de conservació de  de natura. Aquí sí. 

Animem tothom a vetllar aquest tema doncs és la actuació de la Administració que definirà 

nous espais d’afecció a l’actual entorn natural i social  amb la modificació de normativa 

urbanística i la probable intenció d’ ampliació de la superficie edificable. 

Un cop analitzat el conveni, presentades i discutides amb l’actual Equip de Govern de 

l’Ajuntament (Compromís per Bagà – PSC)  les al·legacions que hem considerat oportunes, 

entenent que el resultat del conveni no és el que nosaltres voldriem però és el millor al que 

podem optar en aquest moment ja que disposa de l’acord de les dues parts i és el que 

objectivament enguany podem suscriure, sense oblidar que té una durada de trenta anys en les 

actuacions previstes a dia d’avui. 

Malfiem d’aquells que diuen, i diuen,  tenir molta  “Terra a l’Havana” i dels que estan en contra 

de tot, defensant per defensar, sense acceptar encara la forçosa convivencia que necessita 

l’ entorn natural (a conservar) i l’economia, en una societat rural  actual. 

Anem per feina.  

Felicitem-nos per aquesta oportunitat.  

Endavant !! 

Bagà, gener de 2019. 


		2019-01-18T13:00:38+0100
	JOAN MANUEL GONZALEZ CAMPS




