
Bye	  bye	  Mercadona	  
	  
A	  l'ordre	  del	  dia	  del	  Ple	  de	  l’Ajuntament	  de	  Manlleu	  del	  passat	  dimarts	  19	  de	  juliol	  
hi	  havia	  un	  punt	  que	  proposava	  una	  requalificació	  de	  sòl	  no	  urbanitzable	  a	  
urbanitzable.	  Hores	  abans	  de	  començar	  el	  Ple	  l’equip	  de	  govern	  el	  va	  retirar	  
al·legant	  falta	  de	  consens	  entre	  la	  població.	  
	  
Aquests	  terrenys	  a	  requalificar	  tenen	  20.788	  m²	  i	  actualment	  són	  agrícoles.	  Es	  
troben	  a	  la	  zona	  coneguda	  com	  el	  Poquí,	  a	  la	  sortida	  de	  Manlleu	  anant	  cap	  a	  la	  
Gleva	  i	  contigus	  a	  l'Institut	  Antoni	  Pous.	  La	  sol·licitud	  era	  una	  iniciativa	  privada	  
que	  pretenia	  la	  construcció	  d’una	  zona	  comercial,	  habitatges	  al	  seu	  entorn	  i	  l’inici	  
d’una	  ronda	  nord-‐oest.	  Dins	  d'aquest	  projecte	  hi	  havia	  l’aposta	  anunciada	  del	  
supermercat	  Mercadona	  de	  traslladar	  el	  seu	  establiment	  del	  barri	  de	  l'Erm	  cap	  
aquests	  terrenys.	  
	  
Una	  setmana	  abans,	  a	  la	  reunió	  de	  la	  Comissió	  Informativa	  prèvia	  al	  Ple,	  els	  
diferents	  grups	  municipals	  vàrem	  poder	  valorar	  el	  projecte	  amb	  tots	  els	  informes	  
rellevants	  sobre	  la	  taula.	  L’Enric	  Vilaregut,	  regidor	  d’urbanisme	  de	  Manlleu,	  
defensà	  la	  proposta	  i	  demanà	  que	  s’aprovés	  com	  a	  punt	  del	  Ple.	  La	  majoria	  de	  grup	  
polítics	  no	  hi	  van	  veure	  cap	  inconvenient,	  més	  aviat	  se	  sentiren	  elogis,	  per	  
exemple:	  els	  llocs	  de	  feina	  que	  portaria	  el	  Mercadona,	  els	  ingressos	  que	  suposaria	  
per	  les	  arques	  municipals	  o	  la	  importància	  de	  facilitar	  tota	  inversió	  privada	  a	  
Manlleu.	  El	  grup	  de	  la	  CUP	  en	  aquell	  moment	  ja	  demanàrem	  explícitament	  que	  
aquell	  punt	  no	  passés	  al	  Ple	  municipal,	  però	  es	  va	  desestimar.	  
	  
Els	  nostres	  arguments	  tenien	  diferents	  punts,	  primer	  de	  tot	  la	  falta	  d'informació,	  
participació	  i	  consens	  ciutadà	  sobre	  una	  actuació	  tant	  delicada	  i	  important	  com	  
una	  requalificació	  de	  sòl	  actualment	  agrícola.	  Manlleu	  té	  el	  Pla	  d’Ordenació	  
Urbanístic	  Municipal	  anul·lat	  i	  s’està	  treballant	  en	  el	  procés	  participatiu	  per	  
elaborar-‐lo	  de	  nou.	  Aquest	  projecte	  decidia	  en	  qüestions	  tant	  importants	  com	  
l’habitatge,	  la	  mobilitat	  i	  les	  grans	  superfícies	  comercials	  abans	  que	  s’hagin	  debatut	  
aquests	  temes	  en	  el	  context	  del	  POUM.	  També	  obria	  la	  possibilitat	  d’una	  nova	  
gasolinera	  a	  tocar	  de	  l’Institut.	  Tot	  plegat	  no	  ho	  veiem	  democràtic.	  El	  mateix	  equip	  
tècnic	  d’urbanisme	  de	  l’Ajuntament	  havia	  emès	  un	  informe	  desfavorable	  del	  
projecte,	  on	  es	  diu	  textualment	  que	  “la	  proposta	  no	  és	  suficientment	  justificable,	  ni	  
oportuna,	  ni	  convenient”,	  “en	  tot	  cas,	  es	  tracta	  d’un	  interès	  privat	  i	  no	  públic”	  i	  es	  
conclou	  “en	  coherència	  a	  l'exposat,	  considerem	  que	  no	  s’hauria	  d’aprovar	  el	  
document”.	  
	  
També	  teníem	  arguments	  polítics	  per	  oposar-‐nos-‐hi,	  la	  CUP	  no	  apostem	  per	  un	  
model	  de	  creixement	  forassenyat.	  El	  projecte	  presentat	  justificava	  els	  seus	  càlculs	  
amb	  un	  creixement	  suposat	  de	  56.096	  habitants	  a	  Manlleu	  l'any	  2026.	  Com	  podem	  
estar	  parlant	  encara	  d’això?	  La	  CUP	  no	  apostem	  per	  un	  model	  de	  comerç	  de	  grans	  
supermercats	  amb	  condicions	  laborals	  pèssimes	  i	  que	  escanya	  els	  treballadors;	  i	  
menys	  el	  del	  Sr.	  Mercadona,	  un	  empresari	  de	  mala	  reputació	  per	  les	  seves	  
pràctiques,	  amic	  íntim	  del	  PP.	  Creiem	  que	  cal	  apostar	  pel	  petit	  i	  mitjà	  comerç,	  que	  
potenciï	  les	  iniciatives	  locals	  i	  lligades	  al	  territori.	  En	  contraposició	  a	  un	  model	  de	  
ciutat	  sota	  la	  llei	  dels	  interessos	  privats	  i	  sense	  un	  objectiu	  públic,	  apostem	  per	  la	  
participació	  ciutadana	  i	  el	  debat	  profund	  per	  decidir	  quin	  futur	  volem.	  



	  
Èticament	  no	  podíem	  més	  que	  mostrar	  la	  nostra	  perplexitat.	  La	  manca	  i	  poca	  
diligència	  en	  la	  rebuda	  d'informació,	  les	  presses	  en	  l'aprovació	  i	  la	  sensació	  de	  
poca	  transparència	  que	  en	  tot	  moment	  hem	  percebut	  ens	  feia	  emetre	  una	  crítica	  al	  
procés	  de	  gestió	  de	  la	  proposta.	  
	  
En	  el	  transcurs	  de	  la	  setmana	  anterior	  al	  Ple	  la	  CUP	  Manlleu	  hem	  fet	  difusió	  del	  
projecte	  i	  hem	  exposat	  els	  nostres	  dubtes	  respecte	  el	  procés	  seguit,	  així	  com	  els	  
nostres	  arguments	  en	  contra	  del	  projecte.	  Finalment	  i	  gràcies	  a	  la	  pressió	  activa	  i	  
popular,	  hores	  abans	  del	  Ple	  l’equip	  de	  govern	  va	  retirar	  el	  punt	  del	  Mercadona.	  Ho	  
valorem	  positivament	  i	  creiem	  que	  el	  bye	  bye	  Mercadona	  pot	  ser	  definitiu	  perquè	  
ells	  mateixos	  van	  fer	  arribar	  a	  tot	  el	  consistori	  l’amenaça	  que	  si	  no	  s’aprovava	  
abans	  de	  l’estiu	  s’emportaven	  el	  projecte	  a	  una	  altra	  banda.	  Finalment,	  emplacem	  
als	  promotors	  d'aquest	  tipus	  de	  projectes	  que,	  en	  qualsevol	  cas,	  els	  presentin	  dins	  
el	  procés	  d’elaboració	  del	  nou	  POUM	  per	  tal	  que	  els	  pugui	  discutir	  tota	  la	  
ciutadania.	  
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