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Tancant el programa de Festa Major
La Festa Major de Sant Fruitós de Ba-
ges se celebrarà enguany entre l’1 
i el 7 de juliol. Aquests dies s’estan 
tancant els darrers actes, però ja se’n 
poden avançar alguns de destacats. 
El dissabte, 5 de juliol, tindrà lloc la 
Trobada de colles geganteres de les 
comarques del Bages i el Berguedà. 
En total, es reuniran una trentena de 
colles, o sigui,  hi haurà gairebé una 

setantena de gegants a Sant Fruitós. 
Per la festa d’enguany s’han previst 
activitats per a tots els públics, però 
s’ampliaran les propostes de la Festa 
Major Infantil. I es consoliden dos es-
pais, la zona del Bosquet i el Cobert 
de la Màquina de Batre. 
El pressupost previst per a la festa 
d’enguany és d’aproximadament 
40.000 euros. 

Inauguració de la biblioteca i 
jornades de portes obertes

Aquest dissabte, 7 de juny, Sant 
Fruitós de Bages viurà una jornada 
especial amb la inauguració oficial 
de la nova biblioteca. A més de les 
autoritats locals, hi participaran el 
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell, i el president de la Diputació 
de Barcelona, Salvador Esteve.
L’acte, que començarà a les 11.30 
hores, estarà ambientat musical-
ment pels alumnes de l’Escola de 
Música. A més dels parlaments ofi-
cials, hi haurà un correcontes diri-
git als més petits. 
Finalitzada la inauguració comença-
ran les portes obertes al nou edifici. 

Durant el dissabte es podrà visitar de 
12.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 
hores. Diumenge l’horari serà de 
10.30 a 13.30 hores. I el diumen-
ge a les 12.00 hores hi haurà la 
presentació del llibre “Abans ens 
coneixíem tots” de Marta González.
El dia de la inauguració també s’es-
trena l’espai d’exposicions amb la 
mostra fotogràfica “Sant Fruitós de 
Bages als anys cinquanta: la mira-
da d’un poble”, que es podrà visitar 
fins al 25 de juliol.
A partir del 9 de juny s’obrirà la bi-
blioteca amb el mateix horari, am-
pliant els dimecres al matí.

2.000 persones  
clouen el cicle 
de passsejades

Aquest mes de maig, Sant Fruitós de 
Bages va ser el punt de trobada de 
prop de 2.000 persones que van ce-
lebrar la cloenda del Cicle de Passeja-
des per a la Gent Gran. Impulsat per 
la Diputació de Barcelona, i amb la 
col·laboració de l’Àrea de serveis a les 
persones de l’Ajuntament, aquest any 
hi han pres part 47 municipis.
Els participants van fer una caminada 
de 6 quilòmetres i diferents activitats 
dirigides. També van gaudir de l’es-
pectacle de l’animador Pep Callau.
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medi ambient
Estreta col·laboració 
amb Càritas

L’Ajuntament de Sant Fruitós i Càritas han signat un conve-
ni amb l’objectiu de regular la col·laboració que mantenen 
les dues institucions en la tasca de valoració i distribució 
d’aliments per a les persones i famílies més necessitades 
del municipi. Al mateix conveni es fixa que l’Ajuntament 
fa una aportació de 1.500 euros a Càritas amb l’objectiu 
d’assegurar que els banc d’aliments disposi en tot moment 
dels productes necessaris per a una correcta nutrició.
Per altra banda, el consistori ha atorgat una subvenció ex-
traordinària a Càritas Sant Fruitós destinada a la remode-
lació del seu local, ubicat a l’antic centre parroquial. L’ajut, 
de 5.000 euros, ha permès cobrir el 50% del cost de les 
obres, gràcies a les quals el local disposa ara d’un nou 
magatzem per al menjar i un altre per a la roba. 

Adjudicades les vuit 
places del Pla d’ocupació
Entre els mesos de juny i juliol s’incorporen les vuit 
persones seleccionades per al Pla de Promoció per a 
l’Ocupació que tindran un contracte amb una dura-
da de sis mesos. Les places que cobreixen són dues 
per a feines de neteja, dues d’oficial de 2a per a la 
brigada d’obres, una d’oficial de 2a com a pintor, 
dues places de peó i 1 d’auxiliar administrativa. 
A principis d’aquest mes de juny també s’ha incorporat 
a l’equip del departament de Promoció Econòmica del 
consistori una tècnica d’inserció laboral, ampliant així 
els recursos que beneficiaran directament els usuaris 
del servei local d’ocupació i del club de la feina.

Amb el lema “Quan parlem d’estalviar energia i diners, 
tu tens la paraula”, se celebra arreu de Catalunya la Set-
mana de l’Energia del 23 al 27 de juny, emmarcada en la 
Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Sant Fruitós de 
Bages també s’hi suma programant un seguit d’activitats 
en diferents àmbits gràcies als recursos que ofereix la Di-
putació de Barcelona, l’Institut Català de l’Energia de la 
Generalitat i els propis de la regidoria de Medi Ambient.
Primerament, el dia 9 de juny, els alumnes de P4 i P5 de 
l’escola Monsenyor Gibert rebran la visita de la Bombeta 
Marieta, un titella que estalvia i estima l’energia. 
Més endavant, el 2 de juliol i dins els actes de la Festa 
Major, se celebrarà una tarda  lúdico educativa en relació 
a l‘energia i l’estalvi energètic. Serà de les 18.00 a les 
20.30 hores sota el Cobert de la Màquina de Batre. Hi 
haurà servei de bar amb demostració de cuina solar, ta-
ller de construcció de ginys solars que els nens es podran 
endur a casa i inflables per a la canalla. A més, s’hi ins-
tal·larà un punt d’informació i assessorament energètic 
que disposarà de díptics, manuals i guies pràctiques.
A principis de setembre, a la sala polivalent de la biblio-
teca, es realitzarà una xerrada i presentació dels projec-
tes energètics de la Comissió per l’eficiència energètica 
municipal.

Sant Fruitós s’adhereix a 
la Setmana de l’energia

Important estalvi en la 
factura de llum amb 
la instal·lació de leds
Aquest mes de maig s’han substituït aproximada-
ment 530 tubs de fluorescents per tubs de leds 
en els edificis de l’Ajuntament, el Centre d’Aten-
ció Primària i la Llar d’infants municipal. El canvi 
suposarà un estalvi de més de la meitat del con-
sum elèctric i per aquest motiu s’ha fet en aquests 
equipaments, ja que són els espais on el sistema 
d’il·luminació es manté més hores engegat. 
El sistema contractual amb l’empresa subministra-
dora que ha fet la instal·lació permetrà amortitzar 
la inversió, de gairebé 41.000 (IVA inclòs), en tres 
anys. De fet, la inversió es podrà assumir gràcies 
a l’estalvi que suposa el nou sistema lumínic d’uns 
14.000 euros (IVA inclòs) anuals. Una vegada 
amortitzada la inversió, a partir del quart any, tot 
serà estalvi.
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Pas per solucionar l’accés als 
polígons de la carretera de Berga

Primer estiu jove
Després de valorar les necessitats per a 
l’estiu, s’adapten els horaris del NexeJo-
ve durant el juliol, obrint les portes de 19 
a 22 hores, tot i que els menors de 15 
anys hauran de marxar a les 21 hores.
El programa d’activitats engega durant 
la Festa Major amb el 2n Torneig de ten-
nis taula, el cinema, la piscina nocturna, 
la discomòbil i el Concert Jove.
A més, hi haurà una programació esta-
ble. Els dimarts amb tallers de cuina, els 
dimecres tastets de tallers, els dijous es-
ports i els divendres activitats musicals.
També s’està preparant el 2n Torneig de 
vòlei platja, la Trobada jove i el sopar 
de fi d’Estiu Jove, on es recolliran les 
propostes per a la Setmana Jove.

El consistori ha encarregat la re-
dacció del projecte tècnic per pre-
veure l’execució de les obres d’un 
carril central d’espera per fer la 
incorporació des de la carretera 
d’Artès cap al carrer J.Boixaderas 
i al Carrer J.Galobart. La voluntat 
és millorar l’accés d’entrada i sor-
tida del barri de Torroella. 
Actualment, des de la carretera de 
Cabrianes (B-451) només es permet 

la incorporació en un dels sentits de 
la carretera cap a l’interior del barri. 
Per tant, no es pot entrar al barri de 
Torroella accedint des de la rotonda.  
La intenció del govern municipal és 
tenir enllestit el projecte aquest 2014 
i conèixer l’import de la seva execu-
ció, per intentar encabir aquesta in-
versió en un futur proper. L’actuació 
ja ha estat informada favorablement 
pel Servei Territorial de Carreteres.

Millora als accessos a Torroella

planejament breus

Nova temporada 
a les piscines
Amb una jornada gratuïta, el 20 de 
juny obren les piscines. La temporada 
s’allargarà fins al 10 de setembre. 
Les persones empadronades a Sant 
Fruitós, d’entre 26 i 64 anys, poden 
adquirir l’abonament de temporada 
per 42,5 euros. Per a les persones de 
5 a 25 anys el preu és de 26,5 euros 
i per als majors de 64 és de 21 euros. 
L’accés és gratuït per als menors de 5 
anys i els majors de 75 anys.

Festival de 
Música Clàssica
El Mas de Sant Iscle serà de nou l’es-
cenari del Festival de Música Clàssica 
de Sant Fruitós que, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, començarà el 
10 de juliol amb un concert del barí-
ton Àngel Òdena i el pianista Marco 
Evangelisti. En aquesta vintena edició 
també hi prendran part el  compositor 
Carles Cases, la mezzosoprano Mireia 
Pintó, el pianista Vladislav Bronevetzky 
i l’Orquestra de Cambra de Terrassa.
Les entrades es poden adquirir a 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, al 
Kursaal de Manresa i al Mas de Sant 
Iscle cada dia de concert.

A finals de maig s’han iniciat les obres 
de construcció de la rotonda d’accés 
als polígons industrials de la carretera 
de Berga des de la BV-4511 (carretera 
del Pont de Cabrianes a Santpedor). 
La rotonda ha de permetre una entra-
da en condicions als polígons, a tocar 
de la cruïlla de l’Eix Transversal amb 
l’Eix del Llobregat. Es considera cabdal 
la incorporació d’aquest element com 

una eina més de competitivitat per als 
polígons de Sant Fruitós de Bages.
L’execució d’aquesta rotonda li corres-
pon a la Junta de Compensació del 
Sector industrial Berga I subsector 2. 
Aquest polígon va ser recepcionat par-
cialment el juliol de l’any 2009. Ara es 
fa realitat la rotonda després d’un pe-
ríode intens de contactes per part del 
govern municipal.
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Biblioteca: 
una realitat

Inaugurem 
biblioteca

En arribar al govern vam 
gestionar el reinici de les 
obres després de temps 
aturades, vam realitzar mo-
dificacions per economitzar 
i fer més eficient l’edifici i 
l’hem executat. Hem buscat 
finançament per al mobilia-
ri i, ara, podem inaugurar 
la biblioteca. GfP té decisió, 
dedicació i obté resultats.

Fets

El 7 de juny entra en fun-
cionament la nova bibliote-
ca, un equipament cultural 
llargament esperat. Co-
mencen també, a partir del 
9 de juny,  els contractes de 
treball, de plans d’ocupa-
ció de sis mesos de durada, 
de paletes i manobres, pin-
tor, neteja i administrativa.
Dèiem que faríem i  fem.

Canvis a 
l’aeròdrom
CiU i més de 130 veïns pre-
senten al·legacions al con-
veni amb l’aeròdrom ja que 
de moment no s’ha informat 
de l’impacte que pot tenir 
una escola de paracaigudis-
me, que no té els permisos 
necessaris ni les garanties 
mínimes de seguretat. Ara, 
després de signar el conveni, 
ens volen informar.

Millorem la mobilitat 
amb els nous accessos a 
la llar d’infants i l’escola 
Monsenyor Gibert. Nova            
senyalització de l’Av. Ber-
trand i Serra, l’Av. Joan 
Santmartí i el Pol. Casano-
ves. Noves zones d’aparca-
ments públics a German i 
Duran, Av. Jaume I i Eugeni 
d’Ors. Bona Festa Major!

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

L  opinio dels grups, ,

esports

El passat divendres, 30 de maig, l’Ajuntament de Sant Frui-
tós i la Unió Musical del Bages van signar un conveni de 
col·laboració a través del qual el consistori cedeix diferents 
espais en equipaments municipals a aquesta entitat perquè 
puguin desenvolupar la seva activitat. Concretament, cedeix 
el Teatre Casal Cultural per fer els seus assajos i altres es-
pais per guardar material. A canvi, el conveni estableix que 
la Unió Musical del Bages haurà de fer dues actuacions, 
principalment passacarrers, al municipi cada any dins del 
calendari festiu local.  Anualment, també oferirà un concert 
al Teatre Casal Cultural o en altres espais musicals. 
La Unió Musical del Bages també s’ha compromès a col·la-
borar amb l’Escola de Música Navarcles-Sant Fruitós obrint 
les portes a la incorporació d’alumnes de l’escola.

Nou Vitamina E per a nens 
i nenes de 3 a 14 anys
Fins al 18 de juny resta obert el període d’inscripció per a la 
nova edició del Vitamina que tindrà lloc del 23 de juny al 31 
de juliol. Enguany s’ha estipulat que cada infant pugui inscriu-
re’s, com a màxim, a quatre setmanes tot i que es deixa oberta 
la possibilitat de fer-ne més si hi hagués disponibilitat de pla-
ces. La voluntat és que sigui una activitat oberta i participada.
L’horari de les activitats serà de 9 a 13 hores, i hi haurà dos 
grups diferenciats per a infants que han cursat de P3 a P5 
i per nens i nenes de 6 a 14 anys. Les activitats seran ma-
joritàriament esportives, BTT, futbol, tennis taula, bàsquet, 
jocs tradicionals i d’aigua, piscina i també es faran sortides.
Amb una part subvencionada pel consistori, els preus es 
mantenen els preus des de l’any 2010 i són, per als infants 
empadronats: 4 setmanes, 120 euros / 3 setmanes, 105 
euros / 2 setmanes, 90 euros / 1 setmana, 65 euros. Les 
setmanes addicionals, si resten places, tindran un cost 35 
euros per als infants de Sant Fruitós. Les famílies nombroses 
tindran un 20% de descompte en les inscripcions. 
Per a més informació cal adreçar-se al Punt d’Informació 
Juvenil del NEXE o a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. 

Acord amb la Unió 
Musical del Bages

cultura


