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Primera edició dels Benet Games
El cap de setmana del 4 i 5 d’octubre tindrà lloc la primera edició dels Benet Games, una proposta pionera a Catalunya per apropar aficionats, professionals i empreses del món dels esports outdoor (Més informació a l’interior)

Millora d’escoles i equipaments Rotonda cementiri
Per tal de començar el curs escolar i
la temporada esportiva amb les instal·lacions a punt, l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages va portar a terme durant els mesos d’estiu treballs
d’adequació a les escoles i als equipaments esportius del municipi. Pel
que fa a les escoles, al CEIP Monsenyor Gibert s’han pintat les aules, s’ha
adequat la sala comuna del professorat i s’han fet millores relacionades
amb la prevenció. Al CEIP Pla de Puig
s’ha fet un manteniment complert de

les instal·lacions i a la Llar d’Infants
s’han pintat les aules i la façana principal.
Per altra banda, als equipaments
esportius s’han adequat els bars del
pavelló i el camp de futbol millorant
l’accés adaptat als dos establiments
i les condicions de seguretat. També
s’ha adequat la instal·lació elèctrica i
l’estança per a magatzem. Els treballs
d’adequació han estat realitzats per
part del personal de l’Ajuntament,
amb l’ajut d’empreses externes.

El projecte de la nova rotonda que es
construirà a la cruïlla de la carretera de Sallent amb el cementiri -i que
serà una nova porta d’accés al nucli
urbà- comportarà la construcció també
d’una vorera que facilitarà el pas dels
vianants que volen accedir al cementiri.
També quedarà endreçada la recta de
Sallent gràcies a una nova via de servei
lateral. El procés avança d’acord amb
el conveni acordat amb la Generalitat.
La construcció d’aquesta rotonda es
farà en paral·lel a la de la Serreta.

esports
Sant Fruitós de Bages i Món Sant Benet celebren
la primera edició dels Benet Games
El cap de setmana del 4 i 5 d’octubre tindrà lloc la primera edició dels
Benet Games. Organitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb
la col·laboració de Món Sant Benet,
s’han programat tallers, exhibicions
i activitats que giraran al voltant dels
esports en contacte amb la natura, coneguts com outdoor.
Aquesta proposta és pionera a Catalunya i està pensada per a posar en
contacte aficionats, esportistes i professionals de les modalitats esportives
que es practicaran.
Hípica, tirolina, rocòdrom o BTT són
alguns dels esports que es podran

El nucli de Sant Fruitós
i Món Sant Benet estaran units amb un bus
llançadora, cavalls i un
carruatge
veure i practicar, a més de modalitats
més noves com ara l’slackline que
consisteix en fer equilibris i piruetes
dalt d’una cinta lligada i tensada.
A banda de la part esportiva, tant dissabte com diumenge es podrà gaudir
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d’activitats que mostraran la riquesa
cultural i patrimonial de Sant Fruitós.
A més, les jornades estaran amenitzades de la mà de Ràdio FLAIXBAC i
d’algun DJ local.
Els Benet Games disposaran d’una logística de transport única per unir els
dos grans pols d’atracció de l’esdeve-

niment: el Cobert de la Màquina de
Batre, al nucli urbà de Sant Fruitós, i
Món Sant Benet. Tant el assistents com
els participants i el públic en general
tindran disponible un bus llançadora
gratuït cada 30 minuts durant les hores d’activitats, entre les 10 del matí i
les 7 de la tarda.
A banda, donat el perfil dels Benet
Games, s’ha considerat adient propiciar la utilització del camí paisatgístic.
Així doncs, a uns preus populars, es
podrà fer el trajecte entre els dos punts
amb cavalls i també amb un carruatge. També es podrà fer el recorregut
caminant i es comptarà amb el suport del grup excursionista Posa’t
en Marxa.
Aquesta primera edició és també una oportunitat per a donar a
conèixer el patrimoni cultural de
Sant Fruitós de Bages amb un accent especial a l’entorn de Món Sant
Benet i per dinamitzar l’activitat turística de la comarca. L’accés a tots
els espais i exhibicions serà gratuït i
els preus per a participar en les activitats i tallers seran reduïts. L’esdeveniment compta amb un web propi
on podreu trobar tota la informació:
www.benetgames.cat

planejament
3.226 immobles baixaran el
seu rebut de l’IBI al 2015
Les gestions que ha portat a terme
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la Gerència Territorial del
Cadastre a Barcelona permetran als
propietaris de 3.226 immobles del
nucli urbà beneficiar-se d’una reducció de l’Impost de Béns Immobles
(IBI). Això és possible en agrupar el
valor de repercussió de les tres zones
a les quals se’ls aplicava valors diferents, en un de sol. El valor de repercussió per metre quadrat que s’aplicarà a tota aquesta nova zona és de
425,05 euros, el més baix que es pot
aplicar respecte la ponència cadastral del 2004.
Els propietaris dels immobles que es
beneficiaran de la reducció rebran
previsiblement durant el mes d’octubre la carta del cadastre. Tot i així,
es poden dirigir a l’Ajuntament a informar-se. A la taula següent es pot
veure el percentatge de reducció del
rebut i el número d’immobles:

Pel que fa a d’altres ordenances fiscals
per al 2015, es preveu una congelació generalitzada dels tributs, però cal
destacar una rebaixa del 15%, respecte d’aquest any, en l’ocupació de via
pública per terrasses de bar. La taxa
d’escombraries es mantindrà com fins
ara però es reduirà en un 35% per a
aquelles persones que visquin soles.
Per altra banda, es reduirà el preu de
les activitats dirigides a la gent gran i
el preu públic del curs de natació. Per
facilitar la interpretació de les taxes, es
portaran a terme mecanismes per aplicar correctament ordenances com la
llicència d’obres majors o la d’activitats.

Urbanització del polígon La Serreta

breus
Inauguració del
Parc del Patufet

El parc del Patufet situat al parc del Castell va ser inaugurat el mes de setembre
amb una festa infantil en què els més
petits es van convertir en patufets. L’acte, que va comptar amb l’animació de
Maria Navarrete, va finalitzar amb un
berenar per a tots els assistents.

Obres al carrer
Sallent
Les obres començades a finals del mes
d’agost al carrer Sallent han suposat
una millora substancial pel que fa a la
reordenació del trànsit a la cruïlla del
carrer Sallent amb la carretera de Vic,
millorant la mobilitat al centre del municipi. Els treballs es van portar a terme
sense afectar el trànsit de vehicles que
circulen habitualment per la carretera
de Vic, una de les zones més transitades del municipi.

Reorganització
del cartipàs
L’últim polígon industrial del municipi de Sant Fruitós de Bages
que roman sene urbanitzar, La
Serreta, deixarà de ser-ho a partir d’un acord que van establir els
propietaris- un total de més de 20
empresaris- amb l’Ajuntament.
Això significarà que, finalment,
aquest polígon disposarà de voreres, enllumenat, asfaltat i de tots

els serveis porpis d’un polígon de
primera categoria.
L’accés a La Serreta també serà
més fàcil gracies a una nova rotonda que es construirà a les immediacions.
Per a aquesta tardor és previst
l’inici de la primera fase de les
obres, la finalització de les quals
està prevista per al 2017.

La regidora Marta Flotats renuncia per
incompatibilitats laborals a les funcions
de responsable de Cultura, Festes i
Ensenyament, però mantindrà la regidoria de Turisme. Aquesta modificació
del cartipàs es va fer efectiva a mitjan
setembre i ha suposat que les atribucions d’Ensenyament les assumeixi el
propi alcalde i les de Cultura i Festes el
regidor Xavier Racero.

breus
Consell d’Alcaldes Urbanització de Diada festiva a
a la biblioteca
Món Sant Benet Sant Fruitós

La nova Biblioteca Municipal de Sant
Fruitós de Bages va acollir una reunió
del Consell d’Alcaldes de la comarca.
Després de la sessió de treball, celebrada a la sala polivalent, els alcaldes van realitzar una visita guiada per
l’equipament a càrrec de l’arquitecte
Xavier Tragant que va permetre constatar les singulars característiques arquitectòniques de l’edifici que acull la
biblioteca i conèixer en primera persona les activitats de caràcter cultural que
s’hi porten a terme.
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La Fundació Catalunya La Pedrera
s’ha compromès a tancar alguns dels
serrells urbanístics relacionats amb
el conjunt del Monestir de Sant Benet
de Bages. Algunes de les obres pendents d’ençà que es va urbanitzar el
complex cultural es portaran a terme
aquest mateix any, segons consta en
el conveni que ha signat recentment la
Fundació i l’Ajuntament de Sant Fruitós. L’acord signat preveu també una
segona fase d’actuacions, que haurà
d’estar enllestida abans del 30 de setembre del 2019 i que inclou la construcció d’un nou pont que substituirà
l’actual.
Una vegada acabada l’actuació urbanística, l’Ajuntament es compromet a fer el manteniment dels espais
d’aquest entorn que siguin de titularitat
pública.

Esmorzar popular, parlaments institucionals, sardanes, corals... La celebració de la Diada Nacional de Catalunya
va tenir un caràcter festiu a Sant Fruitós
de Bages amb l’assistència de centenars de persones. Al migdia, després
de l’acte, van sortir els autobusos que
portaven a Barcelona els participants a
la V.
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L opinio dels grups
Rebaixa de
l’IBI

Alguns canvis en l’IBI

Retorn als
ciutadans

Apostem
pel futur

Hem treballat amb fermesa
per assolir un objectiu històric més del nostre poble:
unificar els valors del sòl del
Cadastre. Un total de 3.226
propietats se’n beneficien.
Seguim fent poble.

El Cadastre ha admès la petició de l’ajuntament d’unificar els valors de repercussió
dins del nucli del municipi,
fet que beneficiarà una part
dels veïns del nucli. Però per
què no s’ha demanat també
per als veïns de Torroella,
Brucardes, Rosaleda i Pineda? I ens parlen de justícia
social?

L’any vinent hi haurà més
de tres mil famílies que
veuran reduït l’import de
l’IBI. És un altre exemple de
retorn al ciutadà de la gestió que fem des del govern,
afegint-se a la reducció de
la taxa d’escombraries.

Properament es posaran
en marxa a Sant Fruitós
programes de formació i
nous tallers ocupa’t per joves de entre 16 i 35 anys .
Imagina’t aposta pel futur
del nostre poble.

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

