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Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

LES FESTES D’ESTIU
S’acosta el període d’estiu i al nostre municipi això és sinònim
de festes i celebracions. Essent conscients que no tot són flors i
violes, i que les coses del dia a dia segueixen estan complicades,
bé ens mereixem un temps de festes.
La Festa Major s’endú una part rellevant d’aquesta programació
d’estiu, però de ben segur que una part important del pols social
i veïnal del nostre poble els hi correspon a les festes de barri.
Unes festes que res tenen a envejar a d’altres i que sorgeixen de
la tasca altruista de veïns i veïnes del lloc.
Disposem, per al gaudi de totes i tots, d’un bon gruix de festes al
carrer. A Torruella de Baix, a La Rosaleda, al Carrer Nou, a Les
Brucardes, a Pineda de Bages i fins i tot al Pont de Cabrianes. I
així mateix disposem de la Festa Major d’estiu que discorre en
diferents espais del nucli de Sant Fruitós.
Aquestes festes, a banda de les estones d’esbarjo merescut, també permeten establir relacions amb els nostres veïns i veïnes i
amb els parents de fora si volen venir, i on val la pena desinhibir-se un xic de tot i deixar-nos portar per la gresca i la disbauxa.
I més enllà de les festes populars d’estiu, el nostre poble gaudeix
del Festival Internacional de Música Clàssica a Sant Benet de Bages, del Festival Elles a Sant Iscle i enguany, pel cap de setmana
del 1 i 2 de setembre, de la gran festa d’aniversari dels 15 anys
d’agermanament amb Alcalá del Valle.
Festa n’hi ha per totes i tots, amb el desig que les puguem celebrar i on poder-nos saludar.

				Joan Carles Batanés Subirana
				
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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Arriba la Festa Major d'Estiu
El proper dimarts 26 de juny, la
quarta edició de la Festa Major Infantil, el Batibull, donarà de nou el
tret de sortida a un programa d’activitats de Festa Major que s’allargaran fins el 2 de juliol amb actes
per a tots els públics.
Com ja és tradicional, es mantenen
com a plats forts pels infants el ball
del confeti i el correaigua. Pep Callau i els Pepsicolen tornaran a ser
els encarregats de dinamitzar la
cercavila infantil que posarà punt i
final amb la Festa de l’Escuma per
part de Món d’Oci, que s’afegeix a
les activitats del Batibull.
El programa d’enguany manté els
actes més tradicionals i consolidats com els balls de nit, el gran
concert de Festa Major, la festa andalus, la banyada nocturna, el cinema sota el Cobert, que enguany
projectarà Coco, o l’espectacle
d’humor que cada any clou la Festa Major. Enguany també repetiran
noves propostes pensades per a
tots els públics com una és la Holi
Party i es celebra la tercera edició
de l'exhibició de percussió que es
va estrenar l'any passat, A més a
es recupera, després de més d’una
década, la Proclamació de l’Hereui
la Pubilla de Sant Fruitós de Bages.

Pel que fa l’apartat musical, cal
destacar les actuacions de la Orquestra Rosaleda i La Salseta del
Poble Sec i dels grups escollits per
votació popular pels concerts joves
del divendres i dissabte: Itaca Band
i Pachawa Sounds . Com ja és habitual, el programa de mà amb totes
les activitats detallades arribarà a
totes les llars del municipi i també es podrà consultar a la web de
l'ajuntament www.santfruitos.cat i
a la APP mòbil.
FESTES ALS BARRIS
Durant els mesos de juny i juliol,
els diferents barris de Sant Fruitós
de Bages organitzen també la seva
Festa Major.
·Festa Major de Torroella de Baix:
del 22 al 24 de juny
·Festa Major de La Rosaleda:
22 al 24 de juny
·Enramades del Carrer Nou:
del 6 al 8 juliol
·Festa Major de Les Brucardes:
del 13 al 15 de juliol
·Festa Major de Pineda de Bages:
del 20 al 22 juliol
·Festa Major del Pont de Cabrianes:
21 de juliol

Recuperant
tradicions
La Pubilla i l'Hereu
L’últim any de pubillatge al
municipi va ser en el curs
2006-2007. Enguany, amb
l’impuls de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Sant
Fruitós es vol recuperar el
simbolisme de l’Hereu i la
Pubilla, buscant un encaix
més adequat per aquesta
figura representativa del
municipi.
La data prevista de l'exàmen i la proclamació està
prevista pel diumenge 1 de
juliol a la tarda.
Es podran presentar a Hereu o Pubilla tots els joves,
nois i noies, que hagin nascut entre els anys 1996 i
2001, ambdós inclosos.

El museu de Montserrat exposa un dels quadres d’Alfred Figueras
Des de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages s’ha fet gestions perquè el Museu de Montserrat exposi un dels dos quadres que té el
monestir, coincidint amb el 120è
aniversari del seu naixement.
El Museu de Montserrat ha accedit a la petició de l’Ajuntament i
des del mes de maig fins a principis de juliol, tots els visitants
del Museu de Montserrat podran

admirar el quadre “Noies al balcó”,
pintat per l’Alfred Figueras l’any
1932, a Sant Fruitós de Bages, des
d’un balcó de la carretera de Vic on
es pot veure el carrer Sant Benet al
fons.
Aquest quadre, junt amb un altre
que també es troba al monestir, es
podran veure aquesta tardor a Sant
Fruitós.
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URBANISME

Inaugurada la passa- Avantprojecte per millorar la comunicació
rel·la de la C-16c
Pineda-nucli
El passat 12 de maig va quedar inaugurada la nova passarel·la que
travessa la carretereta de Berga,
a l’alçada dels polígons Sant Isidre i Riu d’Or-Casanova. La passarel·la ha de permetre el pas dels
vianants, reobrint l’antic camí que
portava cap al Parc de l’Agulla facilitant així també el pas a banda i
banda dels polígons.

S'ha aprovat l'avantprojecte per
les actuacions que han de permetre una millora de les comunicacions viàries entre Pineda i el nucli
del municipi. La previsió és que un
tram de l'actual camí quedi desdoblat per permetre la convivència
entre vehicles, vianants i biciletes.
L'altre tram, de nova construcció,
anirà paral·lel a la carretera C-25
per darrere del tenis i conectarà
amb el recorregut actual a l'alçada
de la cruïlla amb el camí "Fondo".
Amb aquest projecte a realitzar en
un futur proper es desitja acostar

els veïns de Pineda al nucli de Sant
Fruitós sense sortir del municipi.

Es redacta el projecte Ampliació Escola de Campanya control
de velocitat
del nou Skatepark i
Música
Bikepark
El passat més de maig es va iniEl nou skatepark del poble, que
s’ubicarà a la zona entre el Camí
Ral i el Polígon Riu d’Or ,està previst que esdevingui en una realitat
a partir de la pròxima tardor.
La zona verda on està destinada la
instal·lació del nou skatepark, que
actualment ocupa uns 9000m2,
també ha de comptar amb una
zona de bikepark i paral·lelament
un parc infantil on s’inclourà un
“pumptruck”, que consisteix en
una rampa amb suaus desnivells
perquè els més petits puguin gaudir amb les seves bicicletes, patins
o patinets.
Actualment s’està acabant de redactar el projecte per tal de començar la 1a fase de l’obra.

L’Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, té prevista una
reforma a la seva planta baixa per
tal d’ampliar-ne el nombre d'aules.
El constant augment del nombre
d'alumnes fa necessari disposar
de més aules.
Actualment, el projecte ha passat
l’aprovació inicial amb un pressupost d’execució de 68.901€.
Amb aquesta actuació es pretén
dotar d’una nova aula de majors
dimensions, així com també d’una
cambra de neteja i d’una sala d’emmagatzematge d’instruments.
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ciar la campanya de prevenció
de velocitat amb la instal·lació
d’un cinemòmetre. Durant els
mesos de maig , juny i juliol,
aquest radar passarà per diverses ubicacions del municipi.
El plantejament d’aquesta
campanya té com a objectiu
principal que el seu ús sigui de
funcionament pedagògic i preventiu. El radar, visible per als
conductors, es situarà en diferents punts del municipi fins al
pròxim més de juliol. El calendari de desplegament es troba
al web municipal.
La proposta de les ubicacions
s’han realitzat tenint en compte les comunicacions veïnals
relatives a possibles excessos
de velocitat.

La piscina obrirà el
15 de juny

Arriba la 11a edició
del Vitamina E

La piscina municipal de Sant
Fruitós de Bages encetarà la
temporada d’estiu el proper
divendres 15 de juny. Obrirà
cada dia des de les 11.00 h del
matí fins a les 20:00 h del vespre de forma ininterrompuda
fins el dimarts 11 de setembre.
Del 6 al 14 de juny (ambdós
inclosos) , els interessats en
tramitar els abonaments de
temporada, poden dirigir-se a
la consergeria de la piscina en
horari de dilluns a divendres
des de les 10 del matí fins a
la 1 del migdia, i de 4 a 7 de
la tarda. Enguany el consistori
manté els preus de la temporada anterior.
També es mantenen els preus
dels cursets de natació ogranitzats per als infants de 4 a
10 anys.

Enguany les activitats es duran
a terme durant 5 setmanes, del
25 de juny al 27 de juliol.
Aquesta activitat esportiva de
l'estiu a Sant Fruitós de Bages,
organitzada per l'Ajuntament i
el Consell Esportiu del Bages
va dirigida a infants nascuts
del 2004 al 2014.
L’horari serà de 9 h del matí
fins a 13 h del migdia, amb la
possibilitat d’ampliar l’horari
de 8 a 9 i de 13 a 14 hores.
Les inscripcions es podran fer
del 21 de maig al 8 de juny, a
l’oficina de l’Àrea d’Atenció a
les persones o a les oficines
del NexeJove Enguany també
es poden fer inscripcions via
email, podeu trobar les instruccions a la pàgina web.
Les places són limitades.

Contenidors de Roba Contenidors blaus per
cartró personalitzats
Amiga
Ja estan en funcionament els contenidors de Roba Amiga al municipi. D’aquests contenidors, que són
de color taronja, se n’ha posat un
a cada barri i dos al nucli del municipi. En aquests contenidors s’hi
pot tirar tant roba utilitzada o trencada per la seva reutilització, com
sabates (dins d’una bossa lligada).
Amb aquests contenidors s’espera
reduir les tones anuals de roba que
es llancen al rebuig i alhora incrementant la recollida de roba destinada a ús social.

S’han instal·lat tres contenidors
blaus, destinats al reciclatge
de paper i cartró que han estat
pintats per l’artista local Clara
Oliveres. Els hi ha donat vida
amb el dibuix d’un personatge
que convida a reciclar paper.
Els contenidors s’han ubicat a
la zona del Nexe-Espai de Cultura, i a les escoles Pla del Puig
i Monsenyor Gibert. Així, es vol
combinar art i mobiliari urbà
per acostar el reciclatge de paper i cartró a la ciutadania tot
millorant la seva imatge.
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Let’s Clean Up
Europe
Com ja és habitual en molts
municipis, el passat 13 de maig
es va celebrar la jornada Let’s
Clean Up Europe.
A Sant Fruitós de Bages, un
grup de voluntaris van netejar
les zones del bosc del Puig de
Sant Valentí, la Torre Sanmartí,
el Montpeità i el camí paisatgístic. En total es van recollir més
de 150kg de brossa: llaunes,
plàstics, aluminis, pneumàtics,
ferralla, alguns electrodomèstics i vidre, entre d’altres.
En aquestes jordnades, es vol
donar més visibilitat a la importància de cuidar el nostre
entorn.
Tots els voluntaris participants
van rebre una planta remeiera com a agraïment a l’ajuda
prestada.
Dos dies abans, el divendres
11, els nois i noies de l’Institut
Gerbert d’Aurillac també van
participar en la neteja en el
marc d’aquesta jornada.

POUM

Recta final abans de
l'Aprovació Inicial
del document del
POUM

Continuen les tasques de redacció
del document per presentar-lo a
aprovació inicial, prevista per després de vacances, incorporant les
prescripcions dels informes ambientals i urbanistics del Departament de Territori i Sostenibilitat,

així com també de les propostes
ciutadanes i de persones vinculades a diferents col·lectius.
Recordem que aquest resultat parteix de les 3 alternatives que es
van proposar en l’Avanç.

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

JOVES
S
L
E
P
T
E
F
UN ESPAI
T
U
T
N
E
V
JO
BENVINGUT ESTIU JOVE!
L’estiu el mouen, per sobre de tot,
els joves, i ja que el tenim aquí volem donar-li la benvinguda.
L’Estiu Jove ofereix activitats durant un mes dedicades als joves.
Tant tornejos esportius, com tallers, esdeveniments festius i sortides. Totes aquestes activitats es
decideixen entre els joves en una
trobada col·lectiva que va tenir lloc
el diumenge 20 de maig.
Sant Fruitós té unes instal·lacions
ideals, com la pista de Vòlei Platja
i el camp de futbol com a seus esportives, però també tenim grans
espais on fer activitats com la Gimcana Marrana i les proves d’Humor
Amarillo.

EST IU JO VE

Com a joves que som, volem gaudir de l’estiu amb festes. Per això,
el NexeJove planteja propostes per
a nosaltres, com la Holi Party. Quan
no hi ha festa, també vam proposar
tenir la nostra gran trobada de nit
amb tot tipus de jocs.

coses més.

Als joves ens agrada competir, per
això entre les activitats votades a
la Trobada Jove no van faltar esports, com el Vòlei Platja o el Bubble Football. I si no us agrada competir, no patiu, també es van votar
altres activitats com els tallers antimasclistes o el de slackline.

No volem estar mai quiets a Sant
Fruitós, i encara menys a l’estiu.
Som-hi!

Com a novetat, vam proposar una
Jam Session: un espai amb micròfon obert on els joves puguem sortir a cantar, ballar, parlar i moltes
·6·

A més a més, el killer, un joc on tots
els participants tenen unes condicions per eliminar als companys,
durant tot l’estiu, amb accions com
agafar-los amb les ungles pintades
o tocar-los amb una pastanaga.

Nasi Sala
		

Festa del 15è aniversari de l’agermanament amb Alcalá del Valle
La relació de Sant Fruitós de Bages
amb el poble d’Alcalá del Valle (Cádiz) va néixer a partir de la segona meitat dels anys 50, on moltes
famílies d’Alcalá del Valle van emprendre el viatge cap a Catalunya
en busca d’un futur millor. La seva
destinació va ser Sant Fruitós de
Bages, on amb el pas dels anys
aquestes famílies han format part
del teixit social i cultural del nostre
poble. La relació continuada amb
el poble d’Alcalá del Valle també
té una doble vessant: d’una banda,
la relació de molts santfruitosencs
amb els seus orígens i familiars, i
per altra banda, una relació institucional que s’ha anat concretant
en sengles visites de delegacions
d’Alcalá del Valle a Sant Fruitós de
Bages i viceversa.
Aquestes afinitats i interessos comuns, junt amb la voluntat de promoure i intensificar els vincles fraternals i els intercanvis culturals

Patis Oberts
El passat més d’abril es va iniciar la campanya de Patis oberts
amb l’objectiu de promoure la
cultura del lleure, ampliar i optimitzar espais públics de aprofitant les instal·lacions escolars,
tot posant-les a disposició de la

i educacionals, van portar a agermanar ambdós municipis el 16 de
febrer de 2003.
Per celebrar 15é aniversari de
l’agermanament amb Alcalá del
Valle, el proper 1 i 2 de setembre
Sant Fruitós de Bages acollirà visitants d’aquesta població. Durant
el cap de setmana es realitzaran
diferents intercanvis culturals, posant especial èmfasi en la tarda de
dissabte on, a la Plaça Onze de setembre, convergiran diverses actuacions de les dues cultures amb
el posterior sopar ambientat en la
romeria alcalarenya.
El diumenge es celebrarà un dinar
típic de Sant Fruitós de Bages ambientat en la festa de l’arròs, que
anirà acompanyat de tallers de
sevillanes i sardanes per tal que
tothom pugui gaudir de la cultura
germana.

ciutadania per realitzar activitats
lúdiques.
Es recorda que no es pot fumar
dins del recinte del pati escolar
ni entrar amb animals domèstics. Cal seguir les normes d'ús i
convivència en benefici de tots i
totes.
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V Fira del caçador
El 17 de juny es celebra la
fira del Caçador al nostre
municipi. Aquesta fira, organitzada per la Societat de
caçadors de Sant Fruitós de
Bages, comptarà amb una
àmplia varietat d’activitats
per tots els públics.
Durant tot el matí, es podrà
gaudir de diferents activitats destinades al món de
la caça i al mon caní. Entre les diferents activitats,
s’habilitarà un recorregut
de caça a mode d’entreteniment i també es podrà veure una exhibició de treball
dels gossos de la Creu Roja.
Paral·lelament també hi
haurà altres activitats com
tir amb arc o la venda de
peces d’artesania en diferents estands. Al migdia, es
realitzarà l’entrega de premis per tots aquells guanyadors dels concursos i activitats realitzades al llarg
del matí.

Seguint la normativa, els patis
estan oberts dissabtes, diumenges, dies festius i durant
els períodes de vacances escolars.

AV U I PA R L E M D E L G R U P E L L E S / E L L A S /
Sol Beiden és la tècnica d’un projecte

entre aquesta i les institucions, per tal de

nes que no són visibles ni reconegudes.

de dinamització comunitària intercultu-

crear xarxes de suport, fomentant espais

Es faran caminades quinzenals per dones

ral que s’està fent des del mes de gener

de trobada entre persones que viuen i tre-

els dijous, com activitat de salut, medi am-

al municipi amb la col·laboració de la

ballen al municipi des d’una perspectiva de

bient i espai de intercultural. A part, també

Fundació Surt, de l'Ajuntament i amb el

gènere i intercultural.

farem tallers de diferents temàtiques en

finançament de la Caixa. La podeu trobar

I a llarg termini?

coordinació amb diferents grups del poble

al Nexe.
Què és Elles/Ellas/

Acabem de començar i esperem poder
i d’on sorgeix?

anar pas a pas consolidant coneixements,

que estaran destinats a tota la comunitat,
no únicament a les dones.

En el marc d’aquest projecte hem format

xarxes i projectes. El fet d’haver format un

Com valoren la situació de les dones al

un grup divers de dones que es reuneix

grup divers culturalment amb propostes

municipi?

setmanalment i que vol protagonitzar l’ac-

que poden respondre a la diversitat del

A Sant Fruitós hi han moltes dones amb

ció comunitària propiciant el diàleg entre

municipi, esperem que ens doni la saviesa

molt potencial i amb una gran diversitat.

diferents col·lectius per tal de treballar les

per poder generar projectes sostenibles,

Això ofereix la possibilitat d’elaborar ple-

necessitats i proposar respostes als reptes

entre les diverses cultures que viuen al po-

gades propostes molt enriquidores. Tenim

que s’expressin. Elles busca la participació

ble des del reconeixement i el respecte a

l’oportunitat de fer que des de les dones

de la resta del veïnatge del municipi.

la diversitat.

del poble s’obrin camins de trobada i vin-

Quin objectiu perseguiu ?

Quines activitats teniu previstes ?

cles interculturals que trenquin fronteres

Busquem la connexió entre la comunitat, i

Hi hauran activitats específiques per do-

invisibles que fan que veïnes i veïns es mirin des de massa lluny.

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

Qui deia que no es podia fer?

Qui incompleix les normes?

Sant Fruitós Vila Florida, groga

Fent balanç

Una plaça de la Vila acabada i desafectant les finques veïnes després de
12 anys? , desafectades i
feta. Una nova residència
d’avis? , feta. Una rotonda
a la cruïlla del Cementiri-Paidos? , feta. Una
passarel·la per creuar la
carretera de Berga? , feta.
Un Cobert de la Màquina
de Batre sense degoters?
, assolit. Una biblioteca
municipal 5 anys aturada?, acabada. Que l’edifici
de les monges fos del poble? , fet. Abaixar el rebut
de l’IBI? , rebaixat tres vegades. GfP: garantia per
“fer”. El 10 de juny a les
19.00h esteu convidats
a la festa d’aniversari de
GfP sota el Cobert!
Bona Festa Major!

El mes de maig, moltes
persones propietàries de
terrenys o parcel·les, han
rebut una carta de l’ajuntament demanant que tallessin les herbes altes, i
que en cas de no fer-ho
abans del 15 de maig,
l’ajuntament procediria
actuant de forma subsidiària i cobrant el cost a la
propietat. S’ha de dir que
el dia 15 de maig moltes
zones verdes municipals,
de les quals n’és l’únic
responsable l’ajuntament,
semblaven selves, amb
herbes que superaven el
metre d’alçada. Està bé
demanar que tothom tingui cura de la seva propietat, per això l’ajuntament ha de ser el primer
a complir, i no ho fa.

Estem vivint un moment
històric per al nostre país,
i també per Sant Fruitós.
Els santfruitosencs i les
santfruitosenques
ens
hem destacat per mostrar-nos actius, solidaris
amb els presos i les preses polítiques, reivindicatius amb les retallades
de llibertat que fa massa
temps patim.
Després de l’hivern ve la
primavera, després dels
temps foscos ha de venir
la claror.
Ara fem un pas endavant, recuperem la il·lusió, l’alegria i el color.
Fem bona la proposta de
Sant Fruitós Vila Florida.
Omplim de primavera els
nostres carrers i balcons
amb flors de color groc!

Des del nostre grup valorem de forma molt positiva, a les alçades de legislatura que estem, havent
fet la feina a la que ens
vam comprometre amb
tots els veïns i veïnes,
i que pràcticament està
executada.
Ens referim a la passera
de la c-16, la nostra Plaça
de la Vila, el Cobert, les
voreres accessibles, polítiques socials i de dona,
i moltes coses més que
han de venir i que son necessàries pel municipi.
Aprofitem per desitjar
bona festa major a tots
els ciutadans i recordar
que al setembre podrem
celebrar els 15 anys
d’agermanament amb Alcalà del Valle.
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