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Recta final de les importants
Al costat de les
obres d’ampliació de la residència empreses

L’ampliació de la residència de Sant
Fruitós de Bages encara la recta final
abans de la seva entrada en servei.
Aquesta primavera quedaran enllestides les obres que es porten a terme
per remodelar tot l’espai ja existent i
per fer créixer substancialment el volum de l’edificació que consta de tres
plantes d’alçada.

La renovada i ampliada residència El
Lledoner disposarà de 71 places residencials i de 30 més de centre de
dia. La gestió de l’equipament serà a
càrrec de L’Onada, que és la mateixa
empresa que porta la residència de
Santpedor. Aviat, doncs, tindrem de
tornada els avis i àvies a la seva nova
casa.

L’avinguda Bertrand i Serra més amable
L’Ajuntament es va reunir amb veïns i
comerciants de l’avinguda Bertrand i
Serra, entre els carrers Balmes i Padró,
amb l’objectiu primordial d’informar-los
de les accions que es portaran a terme
per reduir l’impacte del trànsit al sector.
El projecte de pacificació preveu, entre
d’altres actuacions, l’ampliació de l’espai destinat als vianants amb la col·locació de jardineres de fusta al llarg del
recorregut per indicar la separació entre
el pas de vianants i el vial dels cotxes,
i l’augment del nombre de passos de
vianants a la vorera més propera a la
residència i davant del CAP.

L’alcalde de Sant Fruitós de Bages,
Joan Carles Batanés, continua els
contactes amb empreses del municipi. En pocs dies va fer dues visites per conèixer de primera mà el
teixit empresarial.
TRS Motorcycles està ubicada al
polígon Santa Anna i es dedica
a la fabricació de motocicletes
de trial. Va començar l’activitat a
principis d’aquest any i actualment
produeix 26 unitats al mes. La
previsió és acabar aquest exercici
amb la fabricació de 800 motocicletes. L’alcalde també va visitar
les instal·lacions de Denso, que
com l’empresa anterior es troba a
Santa Anna. Denso és líder mundial en la fabricació de components electrònics per al sector de
l’automoció. La millora constant i
l’augment de la capacitat de producció han permès que l’empresa
sigui un referent a nivell mundial.

breus
Sant Benet, capital
de la cuina
Els dies 30 d’abril i 1 de maig se celebrarà a Món Sant Benet la propera
edició d’ALICIA’T, la festa de la cuina
fàcil, sana i divertida. Serà el quart
any d’aquest esdeveniment, que l’any
passat va mobilitzar unes 4.000 persones. Un dels grans objectius de
l’organització és aconseguir que la
població mengi millor i faci seus els
hàbits saludables. L’Ajuntament convida els ciutadans a participar en
aquest esdeveniment, que té lloc a un
indret emblemàtic del municipi.

serveis
Avança el procés per
disposar del primer
crematori de la comarca

Partides per a la
millora de la mobilitat
Aquest març passat s’ha aprovat el
pressupost del 2016, que inclou una
partida d’1.763.596,31 euros per a
inversions que permetran posar en
marxa nous projectes com el desenvolupament d’obres per millorar la mobilitat, amb l’ampliació de les voreres
de trams de carrers del nucli, la finalització de voreres a Les Brucardes i les
reparacions i repavimentació a Pineda
de Bages. Es contempla una partida
per a la consolidació de la coberta de
la Màquina de Batre i la urbanització
de la plaça Onze de Setembre, que ha
de servir per dinamitzar l’espai cultural
i patrimonial d’aquest indret. També es
preveuen les obres d’urbanització del
primer tram del carrer Padró, vinculades a una subvenció de la Diputació.

Sant Fruitós de Bages té moltes possibilitats d’esdevenir el primer municipi
de la comarca a disposar d’un servei
de crematori. Actualment les famílies
que opten per la incineració s’han de
desplaçar per poder accedir a aquest
servei, que cada vegada té més demanda. La previsió de l’Ajuntament és
que el nou equipament entri en funcionament a finals de l’any 2018.
Per tal d’informar a la població, a mitjans del mes de març l’equip de govern municipal va organitzar una sessió
informativa, que va comptar amb una
bona resposta d’assistents. Tothom va
tenir l’ocasió d’expressar la seva opinió
i dubtes sobre el tanatori i crematori.
Posteriorment, en el decurs d’un ple
extraordinari, es va aprovar el plec

de clàusules per poder avançar en el
procés administratiu per a la concessió
d’aquest servei que portarà associada
la construcció d’un tanatori en uns espais annexos al cementiri municipal.
Els terrenys que es destinen a aquest
equipament tenen una superfície de
5.400 metres quadrats.
L’empresa que guanyi el concurs podrà
explotar el servei per un període de 45
anys. L’adjudicatària, a banda de construir el nou equipament, s’haurà de fer
càrrec de la gestió i del manteniment
del cementiri.
La presentació del projecte va anar a
càrrec de l’alcalde, Joan Carles Batanés; el regidor de Serveis públics, Tomàs
Casero, i l’enginyer municipal, Aleix Cervantes.

breus
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Nova aula de P-0 a la llar
d’infants Les Oliveres
Des de principis d’aquest mes de març
està oberta una nova aula per a nens
i nenes de 0 a 1 any a la llar d’infants
municipal Les Oliveres.
L’Ajuntament va decidir posar en marxa
aquesta nova aula de P-0 en constatar
l’increment de la demanda d’aquest
servei pedagògic per als infants que no
arriben a l’any de vida.
La voluntat del Consistori és que cap
família de les que havia demanat una
plaça de cara els propers mesos en
quedés exclosa.
La Llar d’infants les Oliveres ha arribat
aquest mes de març al seus 12 anys de
vida amb un prestigi reconegut. Disposa de serveis que faciliten la conciliació
amb horaris laborals, com el de men-

jador; el Tic-tac, de 8 a 9 del matí, i els
Jocs, de 6 a 7 de la tarda.
Per al pròxim dissabte 16 d’abril, la llar
d’infants convoca una jornada de portes obertes perquè totes les famílies interessades puguin conèixer, en primera
persona, les instal·lacions, així com els
professionals que es responsabilitzen de
l’educació dels infants. Les portes obertes seran de les 10 del matí a les 2 de
la tarda.
Aquest centre, que és molt dinàmic,
programa periòdicament activitats perquè els més petits coneguin i es familiaritzin amb els hàbits i les tradicions
pròpies del municipi i del país. També
fan sortides a l’entorn i a equipaments
amb els infants.

Vial de servei per millorar la
connectivitat entre polígons

Cessió d’un terreny
per a horts socials
A finals del mes de febrer l’alcalde
Joan Carles Batanés va signar un
acord amb el matrimoni format per
Mateu Noguer i Elvira Canal pel qual
aquests cedeixen un terreny per a
horta a la zona del Riu d’Or.
Aquest terreny, que es parcel·larà en
diferents horts, el gestionarà Serveis
Socials del propi Ajuntament per tal
que hi puguin tenir accés persones o
famílies necessitades. S’ha redactat
un reglament en el qual es fixen les
bases per tenir accés als horts.

Nova ubicació per al
Festival de Música
El Festival Internacional de Música
Clàssica, que des del 2001 s’havia celebrat al Mas de Sant Iscle, enguany
tornarà a l’entorn monumental de
Sant Benet, un espai que es va deixar
per l’execució de les obres de rehabilitació del Monestir. La voluntat de l’entitat organitzadora, que compta amb el
suport de l’Ajuntament de Sant Fruitós,
és mantenir l’alt nivell artístic que caracteritza aquest festival.

La rotonda de la
carretera de Berga
ja és una realitat
Recentment s’ha obert el vial de servei que uneix la rotonda que hi ha a
tocar de l’Eix Transversal a la carretera BV4511 (de Sant Anna al Pont de
Cabrianes) amb els polígons de la carretera de Berga, fins al cementiri municipal. La zona dels polígons de la carretera de Berga disposa de carrers
que han generat una barrera en la mobilitat entre Santa Anna i la carretera
de Berga. Amb aquesta acció es dóna la possibilitat de tenir completament
connectada d’extrem a extrem tota aquesta zona industrial des del carrer
del cementiri (a la C-16c) fins a la carretera de Santa Anna (BV4511).
Aquesta obertura facilitarà l’accés als polígons i la mobilitat interna del
municipi, ja que connectarà també amb la nova rotonda que ha entrat en
servei a la cruïlla de la C-16c amb l’avinguda Girona.

A finals d’aquest mes de març ha
quedat oberta al trànsit la nova rotonda a la C-16c que connecta la cruïlla
amb l’avinguda Girona i amb el camí
del Cementiri. Aquesta obra també
ha significat l’execució de la connexió dels dos trams laterals entre la
nova rotonda i la que es va fer mesos
enrere a l’alçada de la sala Menfis,
guanyant en seguretat i en comoditat.
Aquesta nova rotonda ha estat esperada i desitjada des de fa molts anys,
i per aquest motiu el govern municipal es congratula de veure-la per fi
realitzada.

festes
Imatges guanyadores del concurs
de la Festa de l’Arròs

D’esquerra a dreta: primer premi, Pep Creus (407 vots); segon, Josep Ma (304 vots); tercer, Pepe García (229 vots);
quart, Dani Casas; cinquè, Keral Lanza (74 vots). La votació va ser propular, a través de xarxes socials.
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L opinio dels grups
Ben fet i
amb rigor

Demanem
Temps
Debat,
debat sobre el
consens i rigor d’ajuts
crematori

Aquesta vegada ha estat
un Jutge qui li ha dit a CiU
que no tenia raó. El TSJC
diu que el lloguer del Casal Cultural és correcte.
Seguim treballant per un
futur millor per a tots, tot
assolint els objectius, com
la nova rotonda a la carretera de Berga. El compromís és ferm i ens queda
molta cosa per fer.

Davant la proposta de
l’equip de govern de fer un
CREMATORI i una concessió a 45 anys de tots els serveis funeraris, demanem a
l’alcalde que en posposi
l’aprovació i engegui un
procés participatiu per
conèixer l’opinió del veïns
i obtenir més informació
sobre els pros i els contres
d’aquesta concessió.

Estem entossudits en aconseguir aportar debat i consens en la gestió del nostre
poble. Valorem la feina
ben feta, no ens agraden
les presses i volem poder
debatre tots els temes de
forma clara, oberta, transparent, participativa i amb
rigor. Seguirem treballant
per poder fer entre tots un
Sant Fruitós millor.

Aquest abril obrim la
nova Residència. Posem
a disposició una borsa
de 40.000 euros per ajudar a les persones que ho
necessitin per poder accedir-hi.
D’altra banda, com cada
any, també es destinen
89.000 euros a contractes
de promoció per l’ocupació local.

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

