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El carrer Padró recuperarà el 
seu caràcter comercial i social
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Tres quartes parts de la superfície de 
l’antiga fàbrica Bertrand i Serra pas-
sarà a ser d’ús públic després que la 
comissió d’Urbanisme de la Cata-
lunya Central de la Generalitat hagi 

El Govern municipal ha iniciat el procés 
que ha de transformar el carrer Padró 
en una via més humanitzada que recu-
peri el seu caràcter comercial,  social i 
de serveis.
L’arquitecte Joan Ribera ha rebut l’en-
càrrec de fer un avantprojecte global 
del carrer Padró, des del torrent Bo fins 
al carrer Joan XXIII, que permeti visua-
litzar un conjunt únic mantenint una 
traça que l’identifiqui al llarg dels seus 
650 metres de longitud. L’encàrrec 
també inclou el projecte executiu d’un 
primer tram des del torrent fins al ca-
rrer Sant Benet.
Actualment el carrer presenta força im-
pediments físics per als vianants i el seu 
ús es fa incòmode per a tots els usuaris. 
La voluntat és realitzar una plataforma 

Actuacions al 
Cobert de la 
Màquina de Batre

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
ha encarregat per a aquest mes de 
desembre la realització d’un diagnòs-
tic precís de l’estructura del Cobert de 
la Màquina de Batre per tal d’identifi-
car els problemes i aportar solucions. 
Fa set anys l’Ajuntament ja va realit-
zar unes obres per impermeabilitzar 
la coberta i evitar, així, que la pluja 
fes malbé els materials de l’estructu-
ra. Malgrat aquesta actuació, el mes 
passat es va produir un despreniment 
a causa dels degoters. Posteriorment, 
l’Ajuntament ha protegit el Cobert 
amb la instal·lació d’una xarxa a la 
part alta per prevenir risc d’accidents. 
Tot i així, ara l’Ajuntament creu ne-
cessària la revisió total per trobar una 
solució definitiva. 

aprovat els canvis urbanístics previs-
tos per a aquest espai. 
Fins ara, l’antiga fàbrica encara 
mantenia la qualificació d’espai in-
dustrial però gràcies als acords que 
ha portat a terme l’Ajuntament, el 
25% passarà a ser d’ús residencial 
i el 75% es considerarà sòl públic. 
Aquest acord forma part d’un llarg 
procés que va començar fa prop de 
dos anys i a través del qual la propie-
tat haurà d’enderrocar les diferents 
edificacions i el mur que hi ha a la 
finca en el moment que es faci públi-
ca la cessió corresponent. 

única de prioritat invertida, on es per-
meti el pas de vehicles però que el via-
nant tingui preferència. També s’afron-
ta el soterrament de les infraestructures 
de serveis que ara són aèries i l’execu-
ció del col·lector del clavegueram que 
en algun tram data de l’any 1903.
Aquest procés de transformació es vol 
afrontar per fases i de forma participa-
da amb els propietaris de finques del 
carrer, amb els comerciants i amb tots 
els santfruitosencs. Per això, el passat 
dia 25 de novembre es va fer una pri-
mera presentació de l’avantprojecte a 
tots els veïns del carrer.
Es considera que recuperar el carrer 
Padró també serà recuperar una part 
important dels sentiments i de la iden-
titat del poble.

Una part de l’antiga fàbrica Bertrand 
i Serra passarà a ser d’ús públic



El Nexe Jove i el Mijac Estel Amic lideren el 
Casal de Nadal 2014
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages i el Mijac Estel 
Amic estaran al capdavant, com cada 
any, del Casal de Nadal d’aquest 
2014. Nens i nenes amb edats com-
preses entre P3 i sisè de primària po-
dran inscriure’s en aquest servei que 
tindrà lloc els propers dies 24, 29, 30 
i 31 de desembre i el 2 de gener al 
Nexe – espai de cultura. L’horari habi-
tual serà de 2/4 de 10 del matí a 2/4 
de 2 del migdia, però, com a novetat, 
amb l’objectiu de facilitar la concilia-
ció amb l’horari laboral de les famí-
lies, s’inclourà una franja de servei 
despertador de 2/4 de 9 fins a l’hora 
habitual d’entrada.
Del programa d’activitats organitzat 
en el marc del Casal, destaca l’ac-
tuació de l’Home del Nassos i de l’es-

joventut

El Nexe Jove ha organitzat 
una nova edició dels tallers 
Ocupa’t dirigits a joves d’en-
tre 16 i 35 anys. L’objectiu 
és propiciar una preparació 
adient a aquelles persones que 
busquen feina, per això, en 
aquesta ocasió els temes que 
s’han abordat han estat l’an-
glès de nivell mig i conversa, 
vídeo currículum i l’empremta 
digital, entre d’altres.

El Nexe i el Club de la Feina 
ajuden els joves a inscriure’s a 
la Garantia Juvenil

Tallers Ocupa’t 
per trobar feina

pectacle “Encontats de conèixer” que 
tindrà lloc el dimecres 31 de desem-
bre. Els més xics ballaran i cantaran 
cançons i escoltaran històries de con-
tes increibles. Una diada per a cele-
brar la fi de l’any que comptarà amb 
la participació de l’entitat deParranda. 
El preu del Casal és de 40 euros per 
als 5 dies i de 45 si s’inclou el servei 
despertador. Els nens inscrits al Mijac i 
les inscripcions del segon germà tenen 
un descompte del 10% i les famílies 
nombroses i monoparentals amb car-
net, un 15%.
Les inscripcions es poden fer a l’Àrea 
de Cultura i al Nexe fins al 12 de desem-
bre. El full de matrícula ja està disponible 
als webs:
www.nexe.santfruitosentitats.cat
www.santfruitos.cat.

Per tal de poder accedir als progra-
mes d’inserció laboral que promo-
ciona l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i la Generalitat de Catalunya, 
és important inscriure’s a la Garantia 
Juvenil. 
Per aquest motiu, el consistori posa 
a disposició dels joves del munici-
pi el servei del Club de la Feina i del 
Nexe Jove per a facilitar la inscripció 
a aquest projecte d’inserció laboral a 
nivell europeu. A la Garantia Juvenil 
poden inscriure’s els joves d’entre 16 
i 24 anys, o menors de 30 amb un 
grau de discapacitat -igual o inferior 
al 33%- que estiguin inscrits o no al 
servei públic d’ocupació i que no tin-
guin feina ni s’estiguin formant. 
La Generalitat de Catalunya oferirà 

a tots aquells que s’inscriguin al pla 
la possibilitat de rebre un contracte 
laboral, una estada de pràctiques o 
realitzar una formació després d’ha-
ver acabat l’educació formal o quedar 
aturats. 

On cal adreçar-se?
La manera més ràpida per accedir al 
fitxer és a través del DNI electrònic que 
es pot activar a la Direcció General de 
la Policia sense demanar cita prèvia.  
És un tràmit senzill i gratuït. A més, els 
joves també podran rebre ajuda per 
a inscriure-s’hi dirigint-se al Club de 
la Feina, els dilluns i els dijous de 9 
a 12.30 h; i al Nexe Jove, els diven-
dres d’11 a 13h i de dilluns a dijous 
de 16.00 a 20.00h.



El procés de licitació de les obres del 
poligon de la Serreta avança d’acord 
amb les previsions de la Direcció Ge-
neral de Carreteres de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
L’import que contempla el concurs pú-
blic és de 770.000 euros i es preveu 
que les obres comencin la primavera 
del 2015. El projecte de la nova ro-
tonda que es construirà a l’entrada del 

Polígon de la Serreta millorarà l’acces-
sibilitat en un dels nombrosos creua-
ments que hi ha al llarg de la carre-
tera que va des del Parc de Bombers 
de Manresa fins a la C-16, conegu-
da com la recta del Menfis. L’objectiu 
principal d’aquesta actuació és millo-
rar la seguretat i la fluïdesa del trànsit 
que diàriament hi ha en aquest punt 
d’intersecció. 

Procés de licitació per a construir la 
rotonda d’accés al polígon La Serreta

breus

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
ha portat a terme un reforçament de 
la senyalització horitzontal a tres zo-
nes del municipi per tal de reduir la 
velocitat dels vehicles i evitar, així, el 
risc d’accidents. Per fer-ho possible, 
el consistori ha pintat zona 30 al pa-
viment dels quatre carrers escollits i ha 
reforçat el senyal amb anagrama de 
preferència de vianants.

Les actuacions impulsades pel consis-
tori s’han fet al Camí de Cal Traper, 
a la cruïlla de l’avinguda Doctor Fle-
ming, a l’entrada del poble en direcció 
a La Sagrera a prop del “Pont de Paco” 
i al Carrer Padró, a l’alçada del núme-
ro 11-13 aproximadament. En aquest 
cas, s’ha col·locat també una banda 
reductora per evitar riscos i garantir la 
seguretat viària.

Reforç de la senyalització viària a tres 
punts del municipi per a reduir la velocitat

Els escolars de Pineda de Bages que 
estudien en centres públics de primària 
al nucli de Sant Fruitós, ja disposen de 
transport escolar gratuït des del pas-
sat dia 4 de novembre. L’inici d’aquest 
servei ha estat possible gràcies a la in-
clusió d’aquesta nova línia en el con-
veni que l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages ha signat amb el Consell 
Comarcal per a aquest curs escolar. 
Cal remarcar que, amb aquesta am-
pliació, el municipi aconsegueix que el 
transport escolar gratuït arribi a tots els 
barris i urbanitzacions. 

El transport escolar 
gratuït arriba fins a 
Pineda de Bages

Nou sistema 
de climatització 
més eficient a 
l’ajuntament 
La Diputació de Barcelona ha entre-
gat a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages un projecte de reforma de la 
instal·lació del sistema de climatitza-
ció de la casa consistorial. La propos-
ta consisteix en substituir les diverses 
màquines de producció de fred i calor 
de l’edifici, que funcionen amb un gas 
refrigerant ja obsolet, per un nou siste-
ma amb bombes de calor per fer més 
eficient el sistema. Amb aquesta reno-
vació s’espera aconseguir una reduc-
ció del consum elèctric i d’emissions de 
CO2 del 56%.
L’obra, en tres fases, té un cost de 
294.000 euros. El 2015 s’executarà la 
primera fase, de gairebé 125.000 eu-
ros, 60.000 dels quals subvencionats 
per la Diputació. Afectarà la planta 
baixa de l’ajuntament, que és la zona 
de l’edifici on s’atén la ciutadania i que 
acull més treballadors municipals.

Solució a les
inundacions del
Camí dels pagesos

L’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages ha portat a terme les obres 
necessàries per evitar les inunda-
cions freqüents al Camí dels pa-
gesos quan hi ha pluges intenses. 
La solució ha estat fer una cano-
nada nova de més de 8 metres de 
longitud que travessa el camí en 
diagonal per tal de desguassar di-
rectament al riu d’Or. Aquesta ac-
tuació de millora ha tingut un cost 
aproximat de 5.000 euros. 

Diem prou a la 
violència contra
les dones

Encesa de fanalets amb la paraula  
“Prou”, davant la casa consistorial, 
el Dia internacional per l’elimina-
ció de la violència contra les do-
nes.



,

Projectes i 
realitats 2015 

Apostem 
pel futur

Amb el nostre treball al go-
vern municipal estem il·lu-
sionats amb els projectes 
que s’han iniciat, els que 
s’iniciaran a finals d’any i 
principis del que ve, però 
també d’altres que s’estan 
redactant, per millorar el 
nostre municipi. Gent fent 
Poble us vol desitjar un Bon 
Nadal i un feliç Any Nou 
2015.

Temps de 
solidaritat
Actualment hi ha tres pilars 
que suporten la cohesió so-
cial: les famílies, les entitats 
socials i els ajuntaments. 
Sense aquests no tindríem 
futur. El PSC garantim la 
part del nostre ajuntament.
Us desitgem unes bones 
festes i un millor any.   

Sant Fruitós 
solidari
La societat civil de Sant Frui-
tós ha demostrat un cop més 
la seva generositat amb la 
gran festa organitzada per 
Cáritas i el Consell Parro-
quial i també amb el Gran 
Recapte d’aquest cap de set-
mana passat. Gràcies a tots 
i que tinguem unes Felices 
Festes i una bona entrada 
de l’any nou 2015. 

Apostem per petits canvis 
que donin grans resultats, 
per aconseguir portar a 
terme el nostre programa, 
treballant amb responsa-
bilitat i respecte.
Aprofitem per desitjar-vos 
Bones Festes i Feliç Any 
Nou.
imaginatsantfruitos@gmail.com

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

L  opinio dels grups, ,

comunicacioó
Nou web municipal
Després de mesos de treball conjunt 
de l’Àrea d’Informàtica de l’Ajunta-
ment de Sant Fruitós de Bages i de la 
Diputació de Barcelona, surt a la llum 
la nova pàgina web municipal. Amb 
un disseny senzill, pràctic i modern. 
L’objectiu de la plataforma és facilitar 
l’accés dels veïns a les informacions 
generals del municipi i a les específi-
ques de cada àrea. 
Com a novetats destaquen les que 
s’han portat a terme a l’apartat de trà-
mits, per exemple l’apartat de la factu-
ra electrònica, des d’on els proveïdors 
podran enviar les seves factures i con-
sultar l’estat de tramitació de manera 
senzilla i gratuïta. Altres novetats del 
web són el calendari de l’agenda d’ac-
tes organitzats a la vila i les finestres 

a les xarxes socials que vinculen els 
comptes oficials de Twitter i Facebook 
de l’Ajuntament. En breu, està previst 
també l’obertura de la carpeta de ciu-
tadà. Com a última novetat, amb la 
nova pàgina web municipal, les pu-
blicacions oficials de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós comptaran amb el segell 
de temps verificat de l’Agència Catala-
na de Certificació. 

Recollida d’aliments 
i joguines

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajun-
tament i Càritas duen a terme una 
campanya de sensibilització a les 
escoles i institut del municipi per-
què els nens i joves s’impliquin 
en la campanya de donació d’ali-
ments i joguines per a les famílies 
més necessitades de Sant Fruitós. 
Qui vulgui fer una aportació pot 
adreçar-se a Serveis Socials o a 
Càritas.

serveis socials


