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La nova biblioteca a punt per
obrir portes el mes de juny

Sant Fruitós de Bages guanyarà, abans
d’arribar a l’estiu, un gran equipament
cultural. Es tracta de la nova biblioteca
que, amb les obres ja finalitzades, es
començarà a equipar en breu. Cofinançat per la Diputació de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós, l’edifici s’inaugurarà el proper 7 de juny.
Gràcies a una acurada gestió i control dels serveis tècnics del consistori la darrera fase d’execució de les
obres d’aquest equipament s’han
acabat sense cap sobrecost afegit.
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La tradicional
Festa de l’Arròs
manté l’atractiu

Alhora, el sistema de climatització instal·lat és més eficient i econòmic que
el previst inicialment amb l’objectiu
que el manteniment de la nova biblioteca tingui uns costos més ajustats.
En aquests moments s’està treballant
per catalogar el fons documental de
l’actual equipament. De fet, les tasques que actualment s’estan portant
a terme afectaran el servei entre els
dies 1 i 26 d’abril, tot i que el seu
horari no es modifica. I a partir del
mateix 26 d’abril l’equipament actual quedarà tancat.

Una escola de paracaigudisme
per a l’aeròdrom de Sant Fruitós
L’Ajuntament de Sant Fruitós ha facilitat les gestions i la tramitació administrativa per fer realitat un ambiciós projecte, una escola de paracaigudisme.
SkyDiveBCN, d’important trajectòria
en aquest sector actualment gestiona
l’aeròdrom de la Cerdanya, és l’empresa que endega aquesta iniciativa.
SkyDiveBCN ha iniciat la compra de
les instal·lacions i ha sol·licitat els
permisos per poder operar, amb la
voluntat de tenir un centre per a la

pràctica del paracaigudisme proper
a Barcelona. La instal·lació canviarà
de nom i es dirà Aeròdrom Barcelona-Bages. La previsió és que l’activitat pugui començar el proper mes de
maig.
El consistori preveu que aquest projecte augmenti les possibilitats de
desenvolupament del municipi en el
sector de l’oci i el turisme, convertint-se en un punt de referència a Catalunya en paracaigudisme.

La Festa de l’Arròs ha estat fidel a la
tradició amb un gran poder de convocatòria i mantenint els elements
identitaris que fan que sigui tant especial i única. Gairebé 3.000 comensals van poder tastar l’arròs, en
una edició en que es va homenatjar
Maria Brucart i Pere Calafell, un matrimoni implicat en aquesta celebració des de principis del anys 50.

benestar social
Accions per facilitar
l’accés a habitatges
desocupats
L’Ajuntament santfruitosenc ha aprovat les actuacions inicials preparatòries per tal de dur a terme
la configuració d’un pla de mesures per possibilitar
l’accés a l’habitatge a persones que ho necessitin
respecte a aquells immobles del municipi que estan
permanentment desocupats.
El primer pas ha estat la constitució d’una comissió
de treball formada per regidors i tècnics del consistori santfruitosenc que ha d’endegar les accions
oportunes per a fer-ho possible. Una de les tasques
que té encomanades aquesta comissió és l’elaboració d’un cens o relació d’habitatges en situació
de permanent desocupació i que siguin de titularitat d’entitats financeres i d’altres grans empreses.
A més, ha de formular les propostes de les mesures
que caldrà adoptar en cada un dels casos.

Ajudes a les famílies que
més ho necessiten
La contínua situació de crisi econòmica i les conseqüències
que comporta a moltes llars de Sant Fruitós de Bages preocupa a l’Ajuntament. Per aquest motiu, des de ja fa uns
anys, destina una partida del pressupost per poder ajudar
a les famílies que estan patint els efectes més negatius de
la situació actual.
Durant l’any 2013, una vuitantena de famílies del municipi
han rebut ajudes del consistori per tal de cobrir necessitats
relacionades amb l’habitatge i l’adquisició d’aliments. Per
aquest 2014, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té
previst destinar-hi al voltant de 30.000 euros.
Un dels problemes detectats des dels serveis socials municipals en els darrers anys estan relacionats amb l’energia.
Per aquest motiu, ja des del 2011, algunes d’aquestes ajudes es destinen a cobrir els pagaments del subministrament de gas i llum amb l’objectiu que cap família s’hagi
d’afrontar a un tall en el subministrament.
Una altra línia d’ajudes, en que enguany s’hi destinaran
10.000 euros, és per a la integració a la infància. Són
diners que es destinen a la compra d’ulleres, per cobrir
serveis de logopèdia, per assumir el cost de serveis relacionats amb l’escola i qualsevol necessitat que pugui
tenir un nen o nena i que ajudi a evitar qualsevol tipus
d’exclusió social.

serveis
Un nou i eficient servei
d’escombraries

Passat Setmana Santa s’iniciarà un nou pla de recollida
d’escombraries i de neteja viària. Prèviament, s’ha previst
una campanya d’informació i una jornada lúdica per tal
d’informar a tots els veïns del municipi dels canvis que
comportarà el nou servei.
La recollida d’escombraries s’ha racionalitzat i, per exemple, en alguns punts la freqüència es redueix per no buidar
contenidors que no estaven gens plens. En canvi, es reforça
en aquelles zones on és necessari. D’aquesta manera s’ha
pogut passar de 6 a 4 dies de recollida amb el conseqüent
estalvi econòmic i mediambiental.
A Pineda de Bages i a Les Brucardes es manté el sistema
porta a porta, però s’unifiquen els dies de recollida en dimarts, dijous i dissabte.
Pel que fa al servei de neteja augmenta considerablement i
es recupera l’escombrada manual per tal d’arriba a zones
de difícil accés per a la màquina.
La reorganització i racionalització del servei, en prestacions tècniques i econòmiques, repercuteix positivament en
el tribut que paguen els ciutadants que passa de 119 a 97
euros els habitatges familiars i de 151 a 128,5 euros les
unifamiliars aïllades.

Nova senyalització del
municipi
La finalització de les obres del carrer Sallent ha comportat una nova senyalització del carrer per tal de
deixar clar que ara el vial és de doble sentit.
També s’ha senyalitzat de nou l’avinguda Sant Joan
on s’indica clarament el nou espai que permet
als pares i mares puguin deixar amb facilitat els nens
i nenes que arriben en cotxe a l’Escola Pla del Puig,
evitant situacions de col·lapse circulatori.

mobilitat

breus

A un pas de la construcció de la
rotonda del cementiri

L’equip de govern ha modificat el pressupost per al present any amb la inclusió d’una partida de 200.000 euros
que ha de permetre la construcció de
dues rotondes que facilitin l’entrada i
sortida del nucli urbà de Sant Fruitós
des de la carretera de Berga, una a
l’alçada del cementiri i l’altra a l’alçada de la discoteca Menfis. Aquest canvi, aprovat en el ple municipal farà
possible la signatura d’un conveni de

col·laboració amb la Direcció general
de Carreteres de la Generalitat que
permetrien començar les obres abans
d’acabar l’any.
L’execució d’aquesta obra facilitarà els
accessos al nucli de Sant Fruitós i reduirà la perillositat d’aquests enllaços.
En paral·lel, i d’acord al recent Pla de
Mobilitat, s’estan començant a fer realitat accions per millorar els fluxes de
circulació al municipi, oferir aparcament i promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica.
Una de les primeres accions d’aquest
pla ha estat convertir el carrer Sallent
en un vial de doble sentit. Una actuació que ja ha quedat finalitzada
aquests mes de març.
Un altre projecte previst és la reurbanització del carrer Padró perquè sigui un
espai que faciliti el trànsit de vianants
potenciant el seu perfil comercial.

joventut
Nou Pla Local de Joventut per
als propers quatre anys
El Ple Municipal de Sant Fruitós
de Bages ha aprovat el Pla Local
de Joventut per al període 20142017 que estableix les noves línies
estratègiques i accions a desenvolupar en aquesta matèria. Des de
l’inici del procés d’elaboració, s’ha
procurat que el propi Pla es convertís en una font de dinamització
mobilitzant al màxim de joves possible i creant vies de comunicació
entre els joves i l’Ajuntament.
De fet, durant l’any que ha durat
la seva preparació, uns 200 joves
s’han implicat a través d’entrevistes, grups de discussió, la partici-

pació on-line o a través d’entitats.
D’acord amb els resultats del
diàleg amb els joves i l’estudi d’enquestes i estadístiques, s’ha orientat el pla cap a tres direccions: la
informació i orientació dels joves,
la millora de l’autonomia i l’ajuda
a l’emancipació, i com a tercera
el foment de la participació. A través d’aquestes línies estratègiques
s’han determinat el volum d’accions que es realitzaran.
S’aposta per aconseguir més
comunicació bidireccional, confiança i implicació tant per part
dels polítics, veïns i entitats.

2a fase d’obres
al Sector est

Aquest mes de març s’han iniciat les
obres corresponents a la urbanització
de la segona fase del Sector est amb un
termini previst d’execució de dos mesos.
Concretament s’actuarà al darrer tram
del carrer de les Escoles fins a General Prim. També s’adequarà el carrer
Avinguda 3 el que permetrà connectar
amb la perllongació dels carrers Padró
i Verdaguer. L’actuació, que preveu una
avinguda d’arbres, combina el panot
amb la llamborda de color terrós.

Sant Fruitós,
ciutat del bàsquet
El Patronat de la Fundació del Bàsquet Català ha atorgat al municipi
de Sant Fruitós de Bages la designació de “Ciutat del Bàsquet Català”
per a l’any 2016. Sant Fruitós acull
amb il·lusió aquesta designació i emplaça tota la societat local i comarcal
a participar-hi.

Premis de la
campanya de
Nadal

L’Associació Sant Fruitós Comerç Actiu
va lliurar 10 premis corresponents a
la campanya “Aquest Nadal, compra
al poble”. Cada guanyador va obtenir
9 vals de 5 euros per gastar en els comerços que participen en la campanya.

civisme

,

comunicacio

La ràdio municipal
amplia la programació

Campanya per fomentar la
recollida d’excrements

La Ràdio Municipal de Sant Fruitós consolida la seva oferta
de continguts. Actualment hi ha sis programes en antena,
magazines, infantils i musicals:
q Acontrarrellotge, dijous de 18.00 a 19.00 hores
q De moment, parlem-ne, divendres de 10.00 a 12.00 hores
q Diverteix-te, dissabtes de 17.00 a 18.30 hores
q La Moixiganga, diumenges de 20.00 a 20.30 hores
q El racó del rap, divendres de 21.00 a 22.00 hores
q Sense fronteres, diumenges de 12.00 a 14.00 hores
A més, el segon dimecres de cada mes es pot seguir la retransmissió del ple municipal, a partir de les 20.00 hores.
Aquesta programació estable permetrà començar a fer
campanyes de publicitat, una oferta dirigida al comerç local.
L’objectiu a partir d’ara és fer que aquest canal de comunicació segueixi creixent. Per aquest motiu es realitzaran diferents tallers destinats als joves perquè coneguin el seu funcionament, tant tècnic com de continguts, i engrescar-los
perquè se sumin al projecte.
Alhora, s’estudia la possibilitat de signar un acord amb la
Xarxa de Comunicació Local per complementar la graella.
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En el marc de la campanya
contra l’incivisme, agents
de la Policia Local han començat a lliurar en mà i a
peu de carrer una bossa
amb un full informatiu on
s’anuncia que “la responsabilitat de recollir els excrements no és de l’animal,
sinó del propietari”. També
hi ha un portabosses, que
es pot lligar a la corretja,
per tal de recollir de la via
pública les defecacions de
les mascotes. La campanya
compta amb el suport de
dos establiments del municipi per fomentar conductes
més cíviques per part dels
propietaris dels gossos.
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L opinio dels grups
Plans locals Aprovat el Pla
Anem per la Subvenció
de Diputació d’ocupació de Joventut
rotonda
Ja es treballa a bon ritme
en el projecte de la “rotonda” del cementiri a la carretera de Berga. La seva
execució permetrà la millorar en seguretat viària en
aquesta zona. Perquè des
del nostre grup estem encoratjats a seguir millorant
i resolent mancances, algunes grans i històriques, pel
nostre poble.

La Diputació de Barcelona
ha col·laborat des del principi amb el projecte de la
nova biblioteca, principalment donant suport tècnic.
Ara, sota la presidència de
CiU a la Diputació, l’Ajuntament de Sant Fruitós rebrà un ajut de 300.000
euros per la compra de
mobiliari. Una bona notícia en temps de crisi.

En els propers mesos, i
fruit de la feina del nostre grup, es podran contractar a nou persones del
nostre municipi per a la
realització de diferents
treballs. Aquests contractes tindran una durada de sis mesos i aniran
adreçats exclusivament a
veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages.

Confiem que el desenvolupament dels objectius
marcats en el nou Pla local de Joventut, aprovat
durant el passat ple, serà
beneficiós no només per
al futur dels nostres joves,
sinó també per al futur de
tot el conjunt del nostre
municipi, Sant Fruitós de
Bages.

La responsabilitat del contingut o de l’absència d’opinió recau en cadascun dels grups municipals

