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La Diputació de Barcelona ha destinat 180.000 euros al 
foment de l’ocupació i la reactivació econòmica local al 
municipi de Sant Fruitós de Bages. La mesura forma part 
del Programa complementari de foment de l’ocupació lo-
cal de l’ens provincial que preveu crear 7.500 llocs de 
treball amb una inversió total de 60 milions d’euros a les 
comarques barcelonines. La partida que rebrà l’Ajunta-
ment permetrà crear nous plans d’ocupació a partir del 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha presentat en 
una sessió informativa l’avantprojecte d’urbanització del 
carrer del Padró. L’acte va tenir lloc el passat 29 de gener 
a les 20.30 hores a la sala polivalent del Nexe. La pre-
sentació, oberta a tots els veïns i veïnes, es va portar a 
terme per explicar el procés de transformació que vol re-
cuperar el caràcter comercial, social i de serveis d’aquest 
carrer. Actualment, el tram presenta força impediments 
físics per als vianants i el seu ús es fa incòmode per a tots 

els usuaris. La voluntat és realitzar una plataforma única 
de prioritat invertida, on es permeti el pas de vehicles 
però on el vianant tingui preferència. També s’afronta 
el soterrament de les infraestructures de serveis que ara 
són aèries i l’execució del col·lector del clavegueram. 
Aquest procés es vol portar a terme de manera partici-
pativa amb tota la població, per això el consistori obrirà 
un termini d’exposició pública durant 20 dies a partir de 
la segona quinzena de febrer.

Sant Fruitós rebrà 180.000 euros de la Diputació per 
fomentar l’ocupació i reactivar l’economia local 

mes de febrer. Una part d’aquesta partida pressupostària, 
108.000 euros, es destinarà a contractar durant 6 mesos 
persones a l’atur a través d’un Pla d’Ocupació. Per altra 
banda, també es destinaran 72.000 euros al finançament 
d’obres de manteniment, reparació i conservació d’in-
fraestructures municipals amb l’objectiu de donar suport a 
la reactivació econòmica. Aquests nous plans se sumaran 
als que el consistori ja ha portat a terme els darrers anys.



El grup Koloraines i The papa’s 
and the popo’s amenitzaran el 
Carnestoltes de Sant Fruitós
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Ba-
ges ha preparat dues celebracions 
per al carnestoltes d’enguany que 
tindrà lloc el proper 21 de febrer, 
una setmana més tard que a moltes 
d’altres localitats. Per una banda, 
hi haurà una rua infantil que co-
mençarà a les 17.30 hores al Nexe, 
tot i que les famílies estaran con-
vocades un quart d’hora abans per 
tal d’organitzar les comparses. Des 
d’allà, tots els que vulguin gaudir de 
la festa, desfilaran fins al pavelló on 

joventut i cultura

el grup Koloraines serà l’encarregat 
d’amenitzar la tarda amb música i 
molta marxa. 
A les 21.30 començarà al Nexe el 
Carnaval SantFree pensat per als 
joves que recorreran disfressats els 
carrers del municipi fins al pavelló i 
un cop allà, el grup de versions The 
papa’s and the popo’s farà cantar i 
ballar a tots els assistents. Un cop 
entrada la nit, el DJ Aleix RZ ame-
nitzarà l’ambient fins que acabi la 
festa. 

Resum de fotos 
de la Festa 
Major d’Hivern

La tradicional Festa de l’Arròs 
tindrà lloc el 15 de febrer
Arriba la tradicional Festa de l’Arròs 
de Sant Fruitós, un dels actes amb més 
poder de convocatòria  que manté uns 
elements identitaris que el fan únic. A 
banda del concurs d’arrossos per a 
cuiners aficionats, que serà potenciat, 
hi haurà també el concurs de foto-
grafia i el concurs de pintura ràpida. 
Enguany, també es teatrelitzarà, fent 
passa carrers, l’origen d’aquesta festa 
popular que es situa en l’edat mitjana 
quan, després del Carnestoltes, la po-
blació celebrava el final de la festivi-
tat ballant i menjant gràcies al senyor 
feudal. Més cap al segle XIX, s’explica 
que amb l’ajuda d’un carro es reco-
llien queviures per les cases del poble 
per tal de donar de  menjar als pobres 
que venien a festejar al municipi. 
En aquesta ocasió, també s’ha creat 
un díptic especial de promoció per so-
nar a conpeixer la festa i la seva tra-
dició. A més, l’Ajuntament ha realitzat 
l’auca de l’Arròs que que s’ha editat 
per il·lustrar d’una manera gràfica 
i versada allò que es pot explicar de 
la nostra Festa més popular. També hi 
tindrà lloc la mostra d’entitats i la cer-

cavila de les autoritats. 
Com és habitual, el cartell de la fes-
ta popular, declarada d’interès turístic 
per la Generalitat de Catalunya, s’ha 
triat a través d’un concurs que va re-
bre 18 propostes. L’obra guanyadora 
ha estat presentada per Martí i Pep 
Creus. 



L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
i la Generalitat han fet un pas més en 
el procés per fer realitat la rotonda a 
la C-16, a l’alçada del cementiri i que 
permetrà entrar i sortir del nucli urbà 
amb facilitat. A finals de l’any passat, 
va entrar oficialment al registre muni-
cipal el projecte constructiu de millo-
ra local i millora de nus pel qual 

s’iniciaran les obres per a la construc-
ció d’aquesta rotonda.
El projecte també comporta la construc-
ció d’una vorera que facilitarà el pas dels 
vianants que volen accedir al cementiri. 
A banda de la rotonda, a la recta de Sa-
llent es construirà una nova via de servei 
lateral per a reforçar aquesta acció de 
millora. 

El projecte de la rotonda a la C-16 
avança i entra al registre consistorial

urbanisme

Presentació del 
pressupost 2015

Inspeccions 
als comerços
El Servei de Suport a les Polítiques de 
Consum  de la Diputació de Barcelo-
na iniciarà al febrer una campanya 
informativa pels comerços de Sant 
Fruitós amb l’objectiu d’informar als 
comerciants dels requisits mínims exi-
gibles pel que fa a la informació als 
consumidors. Alguna de la informació 
bàsica que serà requerida en aquestes 
inspeccions serà l’exhibició de l’horari 
comercial, la disponibilitat de fulls ofi-
cials de reclamació i la visualització de 
preus dels productes, entre d’altres. 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Ba-
ges ha aprovat diverses accions de 
reforçament de l’enllumenat públic 
del municipi. Algunes d’aquestes me-
sures s’han  portat a terme com a res-
posta a les peticions fetes per alguns 
veïns i veïnes que demanaven millo-
res de llum en aquests punts. Una de 
les zones en les que han tingut lloc 
les mesures és la cantonada del ca-
rrer German Duran amb la carretera 

breus

L’Ajuntament presentarà el
projecte d’urbanització de
la Plaça Onze de Setembre
La plaça Onze de Setembre, que té 
com a element destacat el Cobert 
de la Màquina de Batre, per la seva 
ubicació i amplitud ha d’esdevenir la 
plaça major del poble.
Seguint aquesta pauta el govern mu-
nicipal ha encarregat un treball con-
junt als tècnics municipals i als ur-
banistes Batlle & Roig per obtenir un 
projecte que permeti un aprofitament 
òptim de la plaça i encabeixi una pla-
taforma àmplia per al mercat i per a 
esdeveniments múltiples, i també creï 

un espai escènic en forma d’amfi-
teatre davant del cobert. També es 
vol aprofitar el desnivell natural del 
terreny per generar unes bancades 
de pedra seca que actuïn de grada, 
i ampliar la zona d’escenari sota el 
cobert. Tot plegat amb un aspecte 
visual que ens recordi la nostra terra 
i els orígens agrícoles del Cobert de 
la Màquina de Batre.
El projecte serà presentat el dime-
cres 18 de febrer a les 20.00 h a la 
sala gran de l’edifici Nexe.

Nou aparcament 
públic
L’Ajuntament ha signat un contracte 
amb els propietaris del solar que hi 
ha darrere l’edifici de pisos del carrer 
Mestre Josep Simon per tal que aquest 
espai pugui utilitzar-se com a aparca-
ment públic durant 10 anys. A principis 
de febrer s’iniciaran les obres i s’espe-
ra que entri en funcionament per la 
Festa de l’Arròs. Es tracta d’un espai 
en una zona estratègica propera al 
Bosquet i al Nexe, amb capacitat per 
a 100 vehicles. 

Sant Fruitós reforça l’enllumenat 
públic a diferents punts del municipi

de Vic. En aquest punt s’han instal·lat 
una columna troncocònica i un braç 
adossat de vapor de sodi. Al tram del 
Camí Ral que va del polígon industrial 
Riu d’Or al carrer Sant Sebastià, s’han 
col·locat balises de senyalització amb 
làmpades de tecnologia LED. També 
s’ha instal·lat un projector de llarg 
abast i fotometria tancada. Al carrer 
Tomàs Garrit és el tercer punt on s’ha 
reforçat l’enllumenat.

El dia 11 de febrer, al ple ordinari 
mensual de l’Ajuntament, es presen-
taran els pressupostos 2015, enguany 
amb un import de 10.014.093 euros, 
el 0,39% més que l’any passat. Es 
mantindrà l’import destinat al capí-
tol de personal on s’inclouran plans 
d’ocupació. Pel que fa a béns i serveis 
es disminuirà la despesa corrent el 
2,71%. Les inversions es mantindran 
i es destinaran esforços a acabar les 
que es van engegar al 2014. L’equip 
de govern presentarà el pressupost pú-
blicament en una sessió que tindrà lloc 
el 26 de febrer a les 21 hores al Nexe.



,

L’inversor mira 
Sant Fruitós

Mirant al 
futur

Des de l’inici hem assolit 
amb èxit en diferents àm-
bits la generació de sinèr-
gies positives i necessàries 
per atreure als inversors a 
implantar les seves activi-
tats al nostre poble. Això 
comportarà nous llocs de 
treball, i el posicionament 
estratègic industrial i de 
serveis de futur del nostre 
municipi.

Pensant en 
la gent
Aquest any continuem amb 
l’aposta decidida d’ajudes 
als més necessitats: econò-
miques, per serveis bàsics 
de la llar, beques escolars, 
menjadors, esportives, etc.
I aposta per la inserció la-
boral: al voltant de 10 nous 
contractes de treball per la 
gent de Sant Fruitós.

Qui vol un 
crematori?
Hi ha activitats que poden 
crear incerteses i descon-
fiances als veïns, altres que 
modifiquen el model de 
poble que tenim. Instal·lar 
un crematori a Sant Frui-
tós, per cremar els cossos 
dels difunts del Bages-Ber-
guedà-Anoia..., sense de-
manar abans l’opinió als 
veïns, no és just ni demo-
cràtic. 

Avui més que mai mirem el 
futur amb il·lusió i esperan-
ces, amb una actitud positi-
va i amb el desig de comp-
tar amb la participació dels 
nostres veïns per saber quin 
Sant Fruitós de Bages vo-
lem.

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

Primera pedra per l’ampliació de 
la residència El Lledoner
L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, 
Joan Carles Batanés, la regidora de 
Benestar Social, Cristina Murcia, i la 
directora del grup de residències per 
a la gent gran l’Onada Serveis, Cin-
ta Pascual, van ser els encarregats de 
presidir la col·locació de la primera 
pedra del que serà l’ampliació i reno-
vació de la residència de la gent gran 
El Lledoner. L’acte es va celebrar coin-
cidint amb la festivitat de Sant Fruitós, 
patró del municipi. 
Les obres, iniciades al desembre des-
prés de la seva aprovació al ple mu-
nicipal, es preveu que es perllonguin 
durant un any, i consistiran en la re-
modelació i rehabilitació completa de 
la part vella de l’actual edifici i l’am-
pliació de tota la seva superfície, arri-

bant a dues plantes d’alçada. Aquesta 
remodelació suposarà també un aug-
ment de places per a usuaris i gene-
rarà una trentena de nous llocs de 
treball. L’objectiu, tant de l’Ajuntament 
com del centre l’Onada, és adequar 
El Lledoner a la normativa vigent per 
convertir-se en un centre concertat i 
oferir més qualitat de vida i benestar.

benestar social

opinio dels grups,

Acte de 
reconeixement 
a la Policia 
Local
El proper divendres 27 de febrer 
se celebrarà l’acte amb motiu del 
dia de la Policia Local, un esdeve-
niment obert a tots els ciutadans 
i que vol donar a conèixer tot el 
que fa aquest cos de seguretat 
per al poble. L’acte començarà a 
les 12 del migdia amb la forma-
ció dels agents i vehicles del cos 
de la Policia Local de Sant Frui-
tós. Es preveu que hi participin 
representants de diferents cossos 
policials, així com autoritats de la 
comarca del Bages

breus


