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Inici d’obres a diferents punts del municipi
A mitjan mes de maig va iniciar-se 
l’enderroc de la Fàbrica Bertran i Serra 
fruit del conveni urbanístic signat entre 
els propietaris i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. Un solar de 6.554 
metres quadrats que ocupa mitja illa 
entre l’Avinguda de Bertran i Serra, 
el carrer de Jaume Balmes i carrer de 
Sallent. L’enderroc permetrà guanyar 
un espai important de zona verda i 
sòl per a equipaments i permetrà la 

conversió dels carrers que ara queden 
tallats a banda i banda de la fàbrica.
En paral·lel, aquests darrers mesos el 
consistori ha iniciat diferents accions 
com les obres d’urbanització anticipa-
da de la Plaça de la Vila i del carrer 
Barcelona, les obres d’urbanització del 
Camí del Cementiri i les del camí del 
tennis, aquestes últimes promogudes 
pel Consorci Urbanístic de l’Agulla del 
qual Sant Fruitós forma part. 

Resultats de les eleccions municipals 2015
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El mòdul d’aeronàutica, 
una nova oportunitat 
per a Sant Fruitós
L’Ajuntament i Airpirineus estudien la possibilitat de portar 
un mòdul de formació aeronàutica a Sant Fruitós de Bages. 
Convidat pel gerent d’aquesta empresa i copropietari de 
l’aeròdrom de Sant Fruitós, l’alcalde, Joan Carles Batanés, 
ha visitat les instal·lacions de Futurhangars a l’aeròdrom de 
Sabadell per conèixer de primera mà un cicle formatiu de 
planxa i pintura. L’alcalde ha recollit la proposta de portar 
estudis de formació professional relacionats amb l’aeronàu-
tica i s’ha compromès a iniciar els passos necessaris per im-
plantar un nou mòdul, amb l’Institut Gerbert d’Aurillac i les 
instal·lacions de l’aeròdrom com a centres per impartir un 
cicle formatiu.

ensenyament

Molta vitalitat durant la 
Setmana de la gent gran

Com cada any durant la primavera es va celebrar la 
Setmana de la gent gran. Un dels moments àlgids 
del conjunt de celebracions va ser l’acte d’homenat-
ge a dues persones que han superat els 90 anys i que 
encara desprenen molta vitalitat: Maria Argemí, de 
91, i Julio Carrés, de 92. Va ser una festa-dinar que 
va comptar amb la presència de 260 persones. De 
fet, tots els actes de la Setmana de la gent gran han 
estat molt participats i han generat molt bon ambient. 
Durant aquests dies es va celebrar una missa rociera, 
tallers, xerrades, excursions, dinars, una caminada, 
un ball de gala i, fins i tot, una sessió de reiki. El 
darrer acte es va fer a la residència de Santpedor, on 
viuen els usuaris de Sant Fruitós mentre s’amplia el 
centre santfruitosenc, amb un berenar i ball.

12 nous treballadors gràcies 
al nou pla d’ocupació
Des el passat mes de maig i durant aquest juny s’estan 
duent a terme 12 noves incorporacions laborals a l’Ajun-
tament a través del Pla de Promoció de l’Ocupació. Una 
de les bones notícies en aquest àmbit és que en dos casos 
ha calgut incorporar suplents perquè dues de les persones 
seleccionades havien trobat oportunitats professionals de 
llarga durada. Destaca també que, durant les darreres set-
manes, de les 30 persones actives que hi ha al Club de la 
Feina, vuit han trobat feina. 
En paral·lel, des del Club de Feina s’ha fet una nova tonga-
da de xerrades i tallers en matèria de recerca de feina que 
es va encetar el passat mes d’abril. En total, s’han ofert tres 
tallers que han comptat amb la participació de 30 perso-
nes que han treballat les competències personals per definir 
l’objectiu professional, aspectes clau per superar amb èxit 
una entrevista de feina, i eines per potenciar i promocionar 
el màrqueting personal en el procés de recerca. En les dues 
xerrades celebrades durant el mes de maig es va parlar de 
la recerca d’una oportunitat laboral.

Sant Fruitós va acollir a mitjan maig la III Jornada 
de Filosofia a Secundària de la Catalunya Central. 
Es tractava d’un acte organitzat per l’Institut Gerbert 
d’Aurillac amb el suport de l’Ajuntament de Sant Frui-
tós de Bages en el qual van participar 400 estudiants 
de primer de batxillerat de 9 escoles de les comarques 
del Bages, Berguedà i Osona. L’objectiu principal era 
que els alumnes reforcessin els aprenentatges adqui-
rits al llarg del curs amb l’assignatura de filosofia i que 
compartissin els coneixements entre els estudiants a 
través de tallers i grups de treball.

400 estudiants a la 
Jornada de Filosofia

Taller d’auto compostatge

Gràcies a la promoció i finançament de l’Ajuntament, amb 
el suport econòmic de la Diputació, els alumnes de l’escola 
Monsenyor Gibert han pogut descobrir com es tanca el cicle 
del reciclatge de la matèria orgànica participant en un taller 
d’autocompostatge en el marc del projecte d’hort escolar.

societat



Fins al 15 de juny restarà obert el pe-
ríode d’inscripció per a la nova edició 
del Vitamina E, el casal esportiu que 
organitzen l’Ajuntament de Sant Frui-
tós i el Consell Esportiu del Bages per a 
nens i nenes de 3 a 14 anys. Les places 
són limitades i es podrà fer la inscrip-
ció per a un màxim de 4 setmanes. Hi 
ha la possibilitat d’indicar si es volen 
més setmanes en el cas que restin pla-
ces lliures. Les inscripcions s’han de fer 
a l’edifici de l’Àrea de Cultura o al Punt 
d’Informació Juvenil Nexe. 
Aquesta activitat tindrà una durada 
de 6 setmanes i es farà de 9 a 1 del 
migida. A més, hi haurà la possibilitat 
d’ampliar-lo de 8 a 9 i d’1 a 2.

Els preus oscil·len entre els 75 i els 
140 euros depenent el número de set-
manes, amb una bonificació d’entre 
10 i 20 euros als infants empadronats. 
Les famílies monoparentals i les nom-
broses tenen un 20% de descompte. 
El dia 9 de juny a les 8 de la tarda es 
farà una reunió informativa a l’edifici 
del Nexe-Espai de Cultura. 

Inscripcions per a la nova edició 
del Vitamina E

Els joves diuen la 
seva per la Festa 
Major 

La Direcció General de Carreteres ha 
fet seva la repetida reivindicació de 
l’Ajuntament santfruitosenc perquè 
senyalitzi la sortida de l’Eix Transversal 
cap al nucli del poble. Aquesta ha estat 
una demanda que en els darrers dos 
anys s’ha fet repetidament i, finalment, 
la Direcció General de Carreteres 
col·locarà un cartell indicant la sortida 
cap a Sant Fruitós a la carretera C-25 
en l’enllaç amb la C-16. La senyalitza-
ció es col·locarà als carrils que van en 
direcció Lleida, venint des de Vic.

L’Agrupació Barça Jugadors ha escollit el municipi de Sant Fruitós de 
Bages per celebrar la trobada anual d’exjugadors de futbol del FC Bar-
celona després que un dels membres de la junta acudís a la Festa de 
l’Arròs d’enguany. L’esdeveniment reuneix més de 180 exjugadors del 
Barça de totes les categories en una matinal de partits, que se celebrarà 
el proper 20 de juny al camp de futbol municipal. A més, entre el 15 i el 
20 de juny s’organitza la Setmana Barça que consta d’un seguit d’acti-
vitats dirigides a diferents tipus de públic. L’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages participa activament en la coorganització d’aquesta  setmana 
i desitja fer partícips tots els veïns del municipi de les activitats en relació 
a l’esport que es duran a terme. 

Trobada amb més de 180 
exjugadors del Barça 

esports breus

Els joves han tingut enguany l’oportu-
nitat de votar els grups que prefereixen 
que actuin durant el Concert jove de la 
Festa Major. En total hi ha hagut 704 
votacions i els grups més escollits han 
estat Strombers, Oques Grasses i Sép-
timo A. A partir d’aquestes votacions es 
confeccionarà el cartell del concert de 
Festa Major, respectant el pressupost 
destinat per a l’acte i tenint en compte 
les prioritats expressades pels més joves 
en aquest procés participatiu.

Senyalitzaran la 
sortida de la C-25

El divendres 19 de juny s’encetarà la 
temporada de les piscines municipals 
que s’allargarà fins al 13 de setembre. 
La consergeria de l’equipament s’ha-
bilita, entre el 15 i el 18 de juny, en 
horari de matí i tarda, per fer els car-
nets de temporada que mantenen el 
preu dels darrers anys. 
Fins al 30 d’agost l’horari d’obertura 
de la piscina serà de les 11 del matí 

a les 8 del vespre. I a partir del 31 
d’agost l’horari serà de 2/4 d’12 del 
migdia fins a 2/4 de 8 del vespre.
Aquest any també s’organitzen cursets 
de natació per a infants de 4 a 10 anys, 
per aprendre a nedar o millorar l’estil. 
Els preus també es mantenen respecte 
als anys anteriors amb 30 euros men-
suals per als abonats a la piscina i 36 
euros mensuals per als no abonats.

A punta la nova temporada de la 
piscina municipal

Tramitacions 
assistides
El consistori ha creat una cartera de 
tramitacions assistides perquè els ciuta-
dans puguin fer tràmits presencialment 
a les dependències de l’Ajuntament, en 
un sol acte i mitjançant l’assistència del 
personal. Amb això s’aconsegueix una 
rapidesa en la tramitació de les sol·lici-
tuds ja que el ciutadà obté la llicència 
i/o permisos en el moment de la seva 
petició. Així es pretén promoure una 
administració pública més transparent, 
accessible, eficaç i eficient.



,

Moltes
gràcies!

Seguirem 
treballant

Hem treballat intensament 
durant 4 anys i ara els 
vots ens donen la respon-
sabilitat de continuar-ho 
fent amb el vostre suport 
renovat. 
Moltes gràcies! Seguirem 
treballant  amb compro-
mís, millorant la nostra 
tasca i sempre des de la 
proximitat de Gent fent Po-
ble envers les persones.

Primer les 
persones
Volem agrair a tots els 
veïns i veïnes el suport 
mostrat a les passades 
eleccions municipals. Des 
del grup del PSC tenim 
clar que volem seguir tre-
ballant pel que realment 
importa. A Sant Fruitós de 
Bages, primer les perso-
nes. Formació, ocupació i 
serveis a les persones són 
les nostres prioritats. 

Síndic de 
greuges
El Síndic de Greuges ha 
obert expedient per estu-
diar els suposats incom-
pliments de Gent fent Po-
ble en el butlletí del mes 
de març, en l’apartat 
d’opinió dels grups mu-
nicipals. PSC, Imagina’t i 
CiU vàrem presentar una 
queixa per escrit a l’alcal-
de, però el butlletí es va 
repartir igualment. 

Els regidors d’Imagina’t 
Sant Fruitós AM que hem 
estat a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages 
volem agrair les mostres 
de suport i recolzament 
que hem rebut per part 
dels veïns i veïnes de Sant 
Fruitós. 
Ara seguirem treballant, 
per Sant Fruitós.

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

L  opinio dels grups, ,

medi ambiententitats

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha signat convenis 
de col·laboració amb diferents entitats del municipi per tal 
de formalitzar l’atorgament d’una subvenció segons marca 
el pressupost del consistori. Es tracta de l’Associació per a 
la Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Sant Frui-
tós de Bages (La Xarxa), l’Associació Cultural Memorial 
Eduard Casajoana, el Col·lectiu de Recerca Històrica de 
Sant Fruitós, la Unió Musical del Bages i la Colla de Ge-
ganters i Grallers.
En els últims dies també s’ha signat un conveni amb la 
Cooperativa L’Agrícola. Aquest acord permetrà desencallar 
la Sala Cooperativa ja que l’acord estableix la finalització 
de les obres d’aquest centre per un import de 25.217 eu-
ros en el termini d’un any i la possibilitat d’utilitzar la sala 
durant dotze anys per part de l’Ajuntament. Justament en 
aquest edifici, al carrer Nou, s’hi ubicarà un nou mural 
pictòric després que el consistori hagi signat un acord amb 
la Comissió de Festes de les Enramades del Carrer Nou 
per fer-ho possible. 

Els voluntaris recullen 
320 kg de deixalles

Durant la celebració del “Clean Up Day”, el dissabte 9 de 
maig, una vintena de voluntaris es van aplegar per netejar 
l’entorn del Parc de la Torre Sanmartí. En total van recollir 
320 kg de deixalles, sobretot restes de runa i plàstics, que un 
cop recollits es van dur a les instal·lacions de la deixalleria. 
També en l’àmbit del medi ambient, destaca la recent ad-
quisició d’un vehicle híbrid que combina gasoil i electri-
citat. Això ha convertit la Policia Local de Sant Fruitós de 
Bages en el primer cos de l’estat que disposa d’un vehicle 
d’aquestes caractarístiques. 

L’Ajuntament formalitza 
diferents convenis


