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TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament.................93 878 97 00
Cultura.........................93 878 80 31
Nexe.............................93 878 89 83
Jutjat de pau...............93 878 64 87
Biblioteca....................93 878 82 05

SERVEIS DEL MUNICIPI
CAP..............................93 876 09 12
Residència d’avis ......93 876 08 64
Esplai d’avis................93 878 86 88
Pavelló d’esports........93 878 81 28
Piscines ......................669 64 35 23
Llar d’infants..............93 878 89 51
Monsenyor Gibert ......93 876 02 97
Pla del Puig.................93 876 19 74
Gerbert d’Aurillac.......93 876 18 21
Deixalleria...................93 876 12 81
Camp d'esports...........93 878 84 16
Ràdio Municipal..........93 876 11 77

EMERGÈNCIES
Emergències...............................112
Mossos d’esquadra....................088
Policia Local................696 99 77 26
Guardia Civil................93 872 66 66
Bombers......................................085
SEM..............................................061
Sant Joan de Déu........93 874 21 12

TRANSPORTS
Autobus COSTA...........93 873 84 54
Autobus ALSA.............902 42 22 42
Taxi - Llicència 1 ........670 490 324
Taxi - Llicència 2 ........689 381 838
Taxi - Llicència 3 ........670 358 166
Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

EDITORIAL

LA CULTURA I LA NOSTRA IDENTITAT, CLAUS PER AVANÇAR
JUNTS
És una cosa que segurament hem escoltat moltes vegades. Que la cultura i les senyes d’identitat dels pobles cohesionen i fan millor el grup.
Doncs de ben segur que és així i al nostre poble podem dir que quan
ho hem posat en pràctica el resultat ha estat acord amb el què hem
escoltat en tantes ocasions.
San Fruitós disposa d’una extensa cultura pròpia i de tradicions molt
nostres i arrelades, i ara, un cop acabat l’any dedicat a l’il·lustre pintor
Alfred Figueras podem posar com exemple recent aquest cas. Les
més de mil visites a la seva exposició, els llibres venuts, la implicació
de les escoles del municipi, són un clar exemple que al nostre poble la
cultura interessa i si es tracta de la cultura lligada a la nostra identitat,
encara més.
Fent un petit salt i lligat a la cultura de l’esport, hom recordarà l’èxit
participatiu i social que va significar fa tant sols tres anys la organització de la Ciutat del Bàsquet Català 2016. Tot un exemple d’implicació ciutadana en una tradició esportiva.
I això ens uneix i ens fa més grans socialment com a poble. I aquest és
el guany quan s’inverteix en cultura i en el coneixement de la nostra
identitat.
I sabent que és així perquè ho hem escoltat i sabent que és així perquè quan ho hem posat en pràctica ha resultat, el què hem de fer és
seguir per aquest camí. Potenciant les exposicions i les expressions
culturals al carrer i a les façanes, tenint projectes de futur com la casa
museu Alfred Figueras de l’arquitecte Le Corbusier, duent a terme el
llibre històric de la nostre Festa de l’Arròs -recuperant imatges i sabors-, preparant un any dedicat a la figura de Lluis Espinal, i tantes
i tantes possibilitats lligades a la nostra cultura i la nostra identitat.
La nostra identitat que és clau per avançar junts, santfruitosenques i
santfruitosencs.
La cultura sempre ens retorna el millor de nosaltres mateixos.

Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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C U LT U R A

Festa de l'Arròs 2019: diumenge 3 de març
El proper diumenge 3 de març,
Sant Fruitós de Bages viurà la
seva festa més popular, la Festa
de l’Arròs. Enguany tampoc hi faltaran les propostes nascudes de
la tradició de la cultura popular
catalana (gegants, concurs de pintura, sardanes, puntaires, esmorzar d'entitats...). Com a novetat
enguany actuarà el grup dansaire
Som Riu d'Or que representarà
una dansa que es ballava antigament a la Festa i també hi haurà
una teatralització històrica de l'esdeveniment. Pel què fa a la roba de
la festa una bossa de mà per a les

cuineres s'afegirà a la indumentària habitual. Una altra novetat és
que s'ha elaborat una contextualització de la Festa de l'Arròs de la
mà d'un historiador i un cuiner de
la Fundació Alícia. Aquesta investigació ha permès descobrir com
ha evolucionat el plat al llarg dels
anys i s'han elaborat receptes de
cada època. El dimecres 13 de febrer a les 19 hores , al Nexe - Espai
de Cultura, es farà la presentació
d'aquest receptari on s'explicarà
el procés de recerca que s'ha seguit i es podrà tastar algun dels
arrossos originaris de la Festa.

+Kvi en femení

una taula rodona dirigida per la periodista i sommelier Ruth Troyano
on totes les participants també
seran dones. A continuació els assistents podran gaudir de l'actuació de Les SoMMeliers, un grup de
música d’estil clàssic-jazz integrat

per cinc noies que enguany s'han
endut el premi Martí i Pol per la
musicalització del poema "La Llibertat" de Joan Margarit. Com ja
és habitual l'acte finalitzarà amb
la degustació de vins de diferents
Denominacions d'Origen.

rament un d’històric, on es destaquen els antecedents de la festa
i com ha arribat al dia d’avui. En
segon lloc, un capítol antropològic
per conèixer com ha canviat la festa amb l’evolució de la societat fins
a donar-li un caire més festiu. Seguidament, un capítol únicament
fotogràfic, donat que en ser una
festa popular no existeix documentació que la descrigui pròpia-

ment, i les fotografies són el major valor documental d'aquesta.
Un quart capítol, parla de la gastronomia on es veu l’evolució culinària de la recepta i finalment
es tracta la festa a les escoles
per mostrar com la tradició es
viu ja des de ben petits i com les
escoles del poble la celebren. El
divendres 1 de març es presentarà a la Biblioteca Municipal.

En aquesta edició l’acte girarà a
l’entorn de la dona en l'enologia.
La celebració serà el dissabte 2
de març a les 19:15 hores al Nexe
- Espai de Cultura i s'iniciarà amb

El llibre de la
Festa de l'Arròs
Aquest nou llibre enfoca la Festa
de l’Arròs des d’un punt de vista
transversal de la que és la festa
més important del municipi. La
fotografia té un pes important
en el llibre. En total, el llibre està
format per cinc capítols. Prime-
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7 d'arròs
Del 21 de febrer al 3 de març,
10 establiments del municipi
oferiran algun plat o producte cuinat amb arròs. Els participants poden adquirir una
butlleta en qualsevol dels establiments adherits i guanyar
diferents premis conforme es
sumin participacions. Com a
novetat enguany, els mateixos
restauradors participaran en un
concurs avaluat per un jurat expert que consistirà en elaborar
una de les propostes sorgides
de l'estudi de contextualització
de la festa. El premi per a la millor proposta consistirà en una
jaqueta de cuiner dissenyada
expressament per a la ocasió.

URBANISME

Plaça Primer d’Octubre, a Pineda de Bages,
i Plaça del Ressorgiment, al nucli
En el procés participatiu s’han validat els vots d’un total de 372 ciutadans majors de 18 anys i empadronats al municipi. En el cas de la
plaça situada a Pineda de Bages,
el nom escollit ha estat Plaça Primer d’Octubre per un clar marge
de vots, obtenint-ne un total de
205 vots. En segon lloc ha quedat
Plaça de la Llibertat amb 127 vots.
Altres noms que han obtingut vots
han estat Plaça Maurici Serramalera, Plaça de la República, Plaça
Marie Curie o Plaça Frida Kalho,
entre altres.

Pel que fa a la plaça situada entre Crta de Vic, C/Joan XXIII i C/
Albéniz, el resultat ha estat més
ajustat. En primer lloc s’ha escollit
Plaça del Ressorgiment amb 127
vots, i immediatament després, per
un únic vot, ha quedat la Plaça Primer d’Octubre amb un total de 126
vots. Cal recordar que en cas que
el nom guanyador en ambdós casos hagués estat el mateix, el nom
s’hauria assignat a aquella plaça
on obtingués un nombre més elevat de vots.

Tòtems
identificatius
de polígons
Els onzes tòtems que s'han instal·lat en total estan enfocats a
millorar la visibilitat i diferenciació dels polígons arreu del
municipi. L’acció ve motivada
per la voluntat d’identificar clarament el nom dels polígons
des de les principals vies d’accés, assenyalar la pertinença al
municipi de Sant Fruitós de Bages i si hi ha alguna associació
empresarial. Els cartells també
indiquen als visitants com poden accedir a tota la informació de cada polígon de manera
on-line a través del portal
www.poligonsbages.cat

Plaça Primer d’Octubre: en record
dels fets succeïts el passat dia 1 d’octubre de 2017.

Plaça del Ressorgiment: en motiu de
l’estàtua que hi ha ubicada i que s’anomena Escultura del Ressorgiment.
Aquesta va ser confeccionada per l’escultora local Neus Serra a petició de
l’ajuntament l’any 1989.

Continua vigent la campanya de guals
durant el 2019
La campanya iniciada l’any 2018
per tal de regularitzar els guals del
municipi, seguirà bonificant el 100
% de la quota que s’ha d’abonar incloent el cost rebaixat per l’obtenció de la placa, de cara al 2019. Cal
destacar els bons resultats obtinguts amb un total de 535 peticions
de regularització de gual durant
el 2018. La campanya implica que
tots els veïns que sol·licitin un gual
durant el 2019 no hauran d’abonar
la quota tributària a l’Ajuntament
i hauran de pagar únicament 21€
per tal d’obtenir la placa, que im-

plica l’obtenció de la llicència corresponent. Durant el 2017, any
en que encara no s’havia aplicat
la quota gratuïta, el cost de la llicència era de 30€ i la quota anual
a abonar era de 22,50€. Es recorda que continua vigent per aquest
2019, el cost a zero euros de la
taxa anual i el fer-se càrrec de les
obres que siguin necessàries en el
cas que calgui modificar la vorera i
per tant no caldrà sol·licitar cap tipus de llicència d’obres ja que els
treballs els realitzarà directament
l’Ajuntament.
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Per millorar la senyalització i
donar-los una major distinció,
s’han instal·lat en punts escollits estratègicament per tal
que tinguin la màxima visibilitat
possible per tothom qui circuli
per les vies del nostre municipi.
Polígons i carreteres on s’han
instal·lat:
El Grau – C16c
La Bòbila – C16c
La Serreta – C16c
Santa Anna -BV4511
Carretera de Berga – C16c
Llobregat-Torroella N-141c
Riu d’Or-Casanova – C16c
Sant Isidre – C16c

C I U TA DA N I A

50% bonificació de Una setmana per a
bus per la gent gran les dones
Aquesta bonificació està destinada a persones de 65 anys o més i
residents en barris amb línia regular d’autobusos com són Torroella
de Baix i la Rosaleda, amb la línia
Manresa-Navarcles, i Pineda de
Bages, amb les línies de Santpedor-Manresa/Manresa-Sant Fruitós. La majoria de serveis, així com
el petit comerç es troben ubicats al
nucli del municipi, motiu pel qual hi
ha persones de més edat que han
de desplaçar-se fins al nucli per
anar als serveis públics existents.
Per aquest motiu s’inicia aquest
programa que bonificarà un 50%
del preu del bitllet del transport
públic per tal que puguin arribar-hi
de forma més econòmica i sostenible. Aquelles persones que vulguin gaudir d'aquest programa ho
poden fer presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament en horari d’atenció al públic
(de dilluns a divendres de 9:00 h a
14:00 h, i dijous de 17:00 h a 19:00
h) o bé trucant a l'Ajuntament per
informar-se'n.

Del 4 al 8 de març, Sant Fruitós
de Bages viurà una setmana d'activitats dirigides al públic exclusivament femení. Aquesta setmana,
que finalitzarà el divendres 8 de
març amb els actes del Dia Internacional de la dona, inclourà diferents
propostes dels àmbits de l'oci i la
salut. L'Ajuntament enguany no ha
volgut concentrar totes les activitats en una única data i per aquest
motiu programa tota una setmana
d'activitats. En concret es farà una
una caminada, un taller de salut
que acabarà amb una sessió de relaxació i una sortida cultural entre
altres activitats.

Pla de promoció
del comerç local
Amb l’objectiu de promocionar i dinamitzar el petit
comerç de Sant Fruitós de
Bages, l’Ajuntament elabora un pla estratègic per
tal d’activar i promocionar
aquest sector. En aquest
document quedarà definida
la diagnosi actual del sector
i a partir d’aquí es realitzaran un seguit de propostes
i solucions adequades al
municipi tenint en compte
els resultats obtinguts en la
fase de diagnosi del projecte. Aquest pla, finançat per
la Diputació de Barcelona
a través del seu catàleg de
serveis, s’elabora conjuntament entre l'Ajuntament ,
l’Associació de Comerciants
de Sant Fruitós i el petit comerç. El projecte és previst
que es redacti durant el primer semestre d’aquest any.

El municipi compta amb un tren turístic per a les grans ocasions
El nou tren turístic que ha adquirit
l'Ajuntament, es va presentar per
sorpresa durant la cavalcada de
Reis. Aquest vehicle, format per la
locomotora i un vagó amb capacitat per aproximadament 50 persones farà rutes per Sant Fruitós
de Bages i el seu entorn en grans
esdeveniments del poble com la
Festa de l'Arròs, la Festa Major o
els Benet Games.
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POUM

El document del POUM estarà properament llest
per ser presentat a aprovació inicial
Aquest procés va iniciar-se amb
el què es coneix com “Avanç” i on
s’exposaven un seguit de propostes anomenades alternativa 0, 1 i 2.
Al llarg de gairebé dos anys s’ha
recollit opinions, s’ha fet participació ciutadana, s’ha rebut informes
sectorials dels ens administratius
i s’ha treballat des de l’equip redactor per traslladar tota aquesta
informació en una proposta inicial.
La proposta de POUM que es presentarà incorpora un total de 9
informes de Departaments de la
Generalitat i altres Organismes oficials i una de les bases per a fer la
proposta és el “Document d’abast”

del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
A data d’avui el document inicial
està a punt de ser presentat als
ciutadans i el camí per donar a
conèixer la “Proposta Inicial del
POUM” serà a través d’un Ple extraordinari, primer, després a través d’una sessió informativa al
Nexe - Espai de Cultura i tot seguit
en trobades a cada un dels barris
i amb els representants dels diversos sectors implicats. També
es preveu realitzar un total de cinc
taules rodones amb tertúlia i participació.
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La proposta “Inicial” tindrà un recorregut d’aproximadament deu
mesos, on existirà un procés d’exposició pública on es poden aportar propostes, al·legacions, consultes i posicionaments, per part de
tots els ciutadans i per part dels
estaments que ho desitgin. A banda, durant aquests mesos, els ens
oficials tornen a emetre els seus
informes.
Al final, amb tot el què es reculli
durant aquests mesos, es podrà
fer la seva “aprovació provisional”.

CARNESTOLTES

CARNESTOLTES CARNESTOLTES!
Entre bufandes i calfreds el gener
ja ha passat i, com ja sabeu, s'acosta el nostre estimat carnestoltes;
un motiu d'alegria i de festa per a
totes les edats.
El Carnestoltes és una celebració
on tots ens reunim amb amics,
familiars i companys per disfressar-nos i passar una bona estona.
Com amb tot però, els joves tenim
diferents perspectives. Ens encanta el carnaval, i és per això que és
una de les ocasions més esperades
de l'any, perquè és una justificació
per sortir amb els amics, oblidar
les preocupacions diàries i canviar
d'identitat per un dia. Així podem
arribar a ser el nostre superheroi

preferit, la nostra estimada bombera o simplement una mica més
pallassos (això ja ho fem sovint ),
Tot ballant durant hores i hores a
la rua i al pavelló al ritme dels tambors de la batucada o amb la música provinent de la famosa Pick-Up,
amb els típics himnes tan particulars d'aquesta festa com el "Carnaval te quiero...". Aquí a Sant Fruitós,
els joves ens reunim unes setmanes abans del gran dia per decidir
com serà la nostra rua. Nosaltres
dissenyem i creem la nostra carrossa i escollim entre tots la música que sonarà des d'ella. També
els joves fem propostes dels grups
que ens agradaria que vinguessin,
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i llavors la Paula i el Jordi se'n fan
càrrec. I és que la nit de carnestoltes és un d’aquells moments
ideals on es creen records per tota
la vida. Qui mai ha dit "Te'n recordes d'aquell carnaval on...?" i s'ha
“partit el cul” amb moments inoblidables que només amb la paraula
Carnestoltes/Carnaval t'apareixen
a la ment i et dibuixen un somriure
melancòlic.
Al cap i a la fi, som joves; no hi ha
res que ens agradi més que ser feliços!
			Maria Plans

Any 2018,
any Alfred Figueras
L’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages ha dedicat l’any 2018 al pintor santfruitosenc Alfred Figueras
en motiu del 120è aniversari del
seu naixement. Durant aquest any
s'han impulsat nombroses activitats per tal de donar a conèixer la
seva vida i obra entre la població.
20-21 de gener: el Nexe- Espai de
Cultura va acollir una exposició de
les obres de Figueras en el marc
de la Festa Major d’hivern.
25 de gener: La mostra d’obres es
traslladà a la biblioteca municipal
fins al 24 de febrer. Una conferència de la historiadora i experta en
l’obra del pintor, Assumpta Sala,
va donar per inaugurada l’exposició.

R E P O R TAT G E
20 d'abril: es va presentar el conte
"Sala i Ricardis i el pintor Alfred
Figueras"

Maig: El museu de Montserrat
exposà un dels quadres d'Alfred
Figueras.

14 de setembre: s’inaugurà una
exposició amb 52 obres de la trajectòria de l'artista.

1 de novembre: l'Ajuntament
va fer una ofrena floral a Alfred
Figueras i Eduard Casajoana el dia
de Tots Sants.
15 de desembre 2018 - 8 de
febrer 2019: s'impulsa un concurs
de dibuix sobre el pintor per tal de
donar-lo a conèixer entre els més
petits.
Gener 2019: Un mural d'Alfred
Figueras vesteix una de les parets
del Nexe-Espai de Cultura.

13 de setembre : Alfred Figueras fou proclamat Santfruitosenc
il·lustre coincidint amb el dia del
120è aniversari del seu naixement.

Més d'un miler de visitants donen vida a l'exposició
L’exposició, que es va obrir el
passat mes de setembre en un
local especialment adequat per
acollir-la, ha estat vista per un
total de 1116 persones. Totes
elles han pogut gaudir de la cinquantena d’obres d’Alfred Figueras on s’hi podia veure l’evolució
pictòrica de l’artista al llarg de
la seva vida. Els quadres que
han format part de l’exposició,
han estat cedits principalment
per part de la família del pintor, i
per ciutadans anònims. Per altra
banda, també es va aconseguir

que el Museu Comarcal de Manresa, el Museu de Montserrat i el
Museu Nacional d’Art de Catalunya, cedissin excepcionalment per
aquesta exposició, obres d’Alfred
Figueras. Pel què fa a l’edat dels visitants, un 54,14% han estat adults
d’entre 30 i 65 anys, un 26,96% de
més de 65 anys, un 10,04% infants
i el 8,84% restant joves d’entre 15
i 30 anys. L’origen dels visitants ha
estat majoritàriament de veïns del
municipi (51,41%), un 18,91% de
la resta de la comarca, un 28,16%
de la resta de Catalunya i el 1,51%
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de la resta de l’estat i de l’estranger. A banda, fora de l’horari
d’obertura de l’exposició, 6 grups
d’escoles del municipi han visitat la mostra (198 infants i 50
adults) i també un grup de 15 regidors i càrrecs de la Diputació
de Barcelona i de la Generalitat.
Properament, una petita mostra
de l’exposició, composta per 30
quadres, iniciarà una ruta itinerant per diferents museus de Catalunya. Concretament, el dia 15
de febrer s’espera que s’inauguri
al museu Deu, del Vendrell.

AV U I PA R L E M A M B T O N I F R A N C H D E L A C O O P E R AT I VA A G R Í C O L A
L’any 2018 la cooperativa va celebrar el seu 125è Aniversari. Ha estat
una entitat històrica del municipi des
de la seva creació i que amb el pas
del temps es va convertir en un dels
punts neuràlgics de la vitalitat i vida
social del municipi.
Quin era el seu esperit inicial? Que és
el que li va donar tant nom al municipi?
L'esperit inicial va ser unir l'esforç
personal dels socis per cobrir les necessitats bàsiques referents al consum d'aliments; per altra banda, els
serveis oferts juntament amb la confiança dels socis i no socis han fet de la

Cooperativa un referent a través dels
anys.
Per quines mans ha passat fins al dia
d’avui i que representa més enllà de
la pròpia entitat?
L'entitat ha estat sempre gestionada
per la Junta o Consell Rector, el qual
sempre format pels seus socis i acordat sempre en Assamblea.
Tot i els alts i baixos, quines activitats
han dut a terme durant aquests anys?
En aquests 125 anys, llevat dels anys
en que va ser clausurada per la Dictadura, s'hi han dut a terme activitats
com obrador, fleca, botiga, ferramenta d'animals, bar, cine, teatre, balls de

quintos,...
Com definiria el que representa “La
Cope” per Sant Fruitós de Bages actualment?
La Cooperativa actualment té un bon
potencial per poder influir en la vida
social del poble de Sant Fruitós de Bages; només cal un major recolzament
en moments complicats com pot ser
l'actual, on l'activitat principal de la botiga està en període de nova definició.
Celebren 125 anys, es fa amb la sensació que se’n poden fer molts més?
Evidentment, aquesta és la intenció
del Consell Rector actual, tot agafant
el relleu dels predecessors.

L’ O P I N I Ó D E L S G R U P S P O L Í T I C S

LA (NO) POLÍTICA DE
PARTITS

NOU POUM I ADÉU
NATURA

PERQUÈ MEREIXEM UN
POBLE MILLOR

Tot s’hi val. Pels partits
polítics tot està permès.
Sabent que defensen allò
que no és cert, avui els
convé dir negre i demà
passat serà blanc si així
ho necessiten. I això
és el què ara els convé
amb el POUM: entortolligar-ho. ERC i PDeCAT
persegueixen esgarrapar
vots a costa d’enganyar
als ciutadans i recolzar
una plataforma que presenta plànols inventats
a les xarxes i que menteix deliberadament en
el seu manifest. Aquests
partits fins i tot van en
contra dels informes de
la Generalitat. Nosaltres
no ens identifiquem amb
aquesta manca de valors
i seguirem treballant com
sempre.

GfP i PSC volen aprovar
un nou Planejament Urbanístic que ha de servir
per definir el model de
poble i el seu futur en els
propers anys i ens proposen reconvertir 1.432.915
m² del poc espai verd i
conreu que ens queda
actualment en el que ells
anomenen “àrees d’interès territorial”, que no
deixa de ser unes grans
àrees en les que ni tan
sols podrem decidir què
s’hi farà. Una manera de
maquillar l’especulació
i transformació d’espai
verd en industrial. En
tenim 442.000 m2 pendents de construir. En voleu més? Per on passejarem? Entremig de naus
industrials? AIXÒ NO HO
VOLEM!

ERC estem a favor del
progrés. Però el progrés
forma part de mirar endavant, de plantejar nous
models de pobles on les
persones i les seves necessitats siguin la prioritat. Estem a favor de
modernitzar i dotar Sant
Fruitós dels equipaments
i dels serveis necessaris,
però no d’omplir l’entorn
de polígons poc productius pensats amb criteri
expansionista anterior a
la crisi. Sant Fruitós es
mereix el millor. I el millor no és un model de
poble caduc sinó un model del segle XXI. Pobles
veïns més respectuosos
amb l’entorn ens estan
avançant en productivitat
i en qualitat de vida.

EL FUTUR
Sembla ser que el tema
polèmic serà el nou POUM.
Ja s'avancen coses que
no han succeït i es dóna
per suposat que, en pocs
anys, ens envoltarà el ciment per tot arreu. Nosaltres creiem que el futur
l'hem de construir entre
tots, cercant consensos
sobre el poble que volem,
i aprendre de com s'ha
desenvolupat l'actual i no
tornar a cometre els mateixos errors. Les coses
importants les hem fer
entre tots. I amb calma.
A l'hora d'escriure aquest
text, cap grup politic tenim la proposta de treball
per aprovar.
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