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Basket Beat, moviment, art, educació i acció social

S’aproven les
ordenances fiscals
i el pressupost per
l’any 2017

Tot apunt per
finalitzar l’any
com a Ciutat del
Bàsquet Català

Oberta al públic
la nova oficina del
POUM

La nova APP de
Sant Fruitós de
Bages ja es pot
descarregar
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TELÈFONS D’INTERÈS

EDITORIAL

AJUNTAMENT I SERVEIS

Un butlletí modern per a un poble d’avantguarda

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 de futbol...........93 878 84 16
Ràdio............................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

Aquest mes de desembre de 2016 encetem un nou format
del butlletí municipal. Tenir un butlletí modern en el format
i en continguts referma al nostre poble a l’avantguarda dels
municipis que mirem al futur amb il·lusió i amb convicció.
En un moment en què la comunicació i la informació al ciutadà és vital cal esmerçar esforços per assolir uns mitjans
que divulguin de forma correcte i eficaç allò que es necessita saber i més enllà de les noves tecnologies que tenen amb
la immediatesa la seva virtut, crec que ens cal mantenir el
paper com a element escrit amb major pausa i reflexió.
Fem doncs una aposta més per al butlletí municipal que va
renéixer fa quatre anys i amb aquesta arriba la seva tercera
època. Tenim un poble actiu i divers i això ens ha empès a
fer un butlletí amb més apartats i més pàgines, mantenint
les imatges com element il·lustrador del què succeeix i el
text amb la màxima objectivitat.
Com a municipi altament actiu dins de la nostra comarca
cal estar amatents al què ens envolta i ser previsors de
cara al futur. Mantenir uns serveis adequats i ajustats en
el seu cost, aportar solucions a les problemàtiques socials
que ens van arribant i revertir en el ciutadà i les infraestructures l’esforç fiscal que hom realitza és un deure que
com administració pública realitzem d’una forma responsable i equitativa, tot intentant que arribi a cobrir cada necessitat i cada servei.
Un poble com Sant Fruitós bé que es mereix un butlletí com
aquest i alhora que serveixi com una eina més d’impuls i de
visibilitat del nostre municipi.

Autobus COSTA...........93 873 84 54
Autobus ALSA............ 902 42 22 42
Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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PRESSUPOST 2017

S‘abaixa la plusvàlua, es redueix
la taxa del mercat
municipal al 50%,es
congelen la resta dels impostos i
s’aprova el pressupost pel 2017
El pressupost municipal de Sant
Fruitós de Bages per l’any 2017
ascendeix a 10.291.104,94€, el què
suposa un increment 221.139,97€
respecte l’exercici anterior, que
significa un augment del 2,20 %
respecte l’any 2016, tot i la baixada
d’impostos i taxes.

Pel què fa al percentatge d’inversions, es preveu una partida
d’1.974.797,84 €, que suposa un
increment del 11,66 % respecte
el 2016. Algunes de les inversions
més destacades són les obres d’urbanització del carrer Padró, el projecte de revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), i
l’anualitat pel 2017 de la passa rel·la de la carretera de Berga. Pel
què fa al capítol 2 de despeses ordinàries hi ha una variació del 0,57
%, mantenint-se les despeses en
serveis i incrementant la inversió.
En quant a les ordenances fiscals,
el govern municipal rebaixa en un
2% la plusvàlua, passant del 20% al
18%, i també amplia de forma generalitzada el rang de bonificació de
la plusvàlua passant dels 60.000€

Aquest pressupost s’ha elaborat
tenint en compte el manteniment i
la millora dels serveis, la racionalització de la despesa, la consolidació de les inversions ja iniciades i
la proposta de noves inversions.
Cal destacar un augment elevat de
l’estalvi net previst, en comparació al pressupost 2016. En l'exercici anterior era de 27.991,36€ i
aquest 2017 és de 337.087,13 €, el
què significa un estalvi molt elevat
respecte l'exercici anterior. Aquest
és el marge de maniobra previst
pel 2017 que té l’ajuntament pel finançament de les inversions amb
recursos propis, és a dir, amb l’estalvi generat en despesa ordinària
s’augmenta l’import destinat a inversions directes pel ciutadà. Una
dada molt positiva.
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als 86.000€ el valor cadastral de
tall per bonificar-se el 50% de l’impost. Per tant, a partir del 2017 el
nombre d’immobles que es podran
acollir a aquesta bonificació seran
el 75% del padró aproximadament
quan al 2016 era del 53%. Pel que
fa a les taxes, el govern municipal
ha acordat enguany rebaixar les
que s’han d’abonar per les parades
del mercat municipal a la meitat,
per tal de potenciar l’activitat als
paradistes del mercat municipal
que un cop finalitzades les obres
s’instal·laran en la renovada plaça
Onze de setembre.
De forma genèrica es congelen els
impostos i taxes després de 2 anys
de baixades en aquest sentit, sobretot de l’IBI.

NOTÍCIES

Els alumnes de Sant
Fruitós treballen les
pintures de Ramon
Casas en l’any del
150è aniversari del
naixement del pintor
Els alumnes de Sant Fruitós de
Bages han iniciat un projecte a
l’entorn de diferents pintures de
Ramon Casas en motiu del 150è
aniversari del naixement del pintor.
Cada centre educatiu ha escollit un
quadre del pintor barceloní i estan
realitzant un treball de reproducció lliure de cada obra. Aquestes
reproduccions fetes pels alumnes
s’exposaran a partir del divendres
16 de desembre a la plaça Pintor
Casas. Les obres han estat triades
a partir d’una visita realitzada a

finals del passat mes d’octubre al
Monestir de Sant Benet de Bages.
Els alumnes de l’escola Monsenyor
Gibert han escollit l’obra “Ramon
Casas i Pere Romeu en un tàndem”,
l’escola Pla del Puig un cartell que
Ramon Casas va fer per a Codorniu, l’escola Paidos un dibuix que
Casas va fer per la revista “Pèl &
Ploma” i l’institut Gerbert d’Aurillac
ha escollit diverses obres que giren a l’entorn del Monestir de Sant
Benet de Bages.
El mateix divendres 16 de desembre es descobrirà una placa commemorativa del 150è aniversari
del naixement de Casas a la plaça
que porta el seu nom al municipi.
Durant l’acte, Ràdio Sant Fruitós
emetrà un programa especial en
directe on entrevistarà a personalitats relacionades amb l’any Casas
i als alumnes que han participat en
el projecte.

Activitats
paral·leles
Fins el 17 de desembre es pot
veure una exposició i mostra de
recursos sobre l’artista a la biblioteca municipal. La historiadora d’art Isabel Coll realitzarà
dues xerrades a l’entorn de Casas el divendres 2 de desembre a la biblioteca: “ Com saber
llegir un quadre a través de les
obres de Ramon Casas”, i “Júlia, el desig”, on es realitzarà
un recorregut per la trajectòria
de Casas, els seus mestres i
els seus gustos a través de les
obres pintades a Júlia Peraire.
La biblioteca també ha organitzat diferents activitats i tallers.
El 3 de desembre l’il·lustrador
Joan Romero realitzarà una
reinterpretació lliure d’un quadre de Ramon Casas.

Del 2 de novembre a 17 de desembre - Biblioteca Municipal Divendres 16 de desembre,10 h - Plaça Pintor Casas
EXPOSICIÓ I MOSTRA DE RECURSOS SOBRE RAMON CASAS
I LA PINTURA
Amb material cedit pel Museu de Sant Fruitós.
Divendres 2 de desembre, 11:20h - Biblioteca Municipal
XERRADA: “COM SABER LLEGIR UN QUADRE, A TRAVÉS DE
LES OBRES DE RAMON CASAS”
A càrrec d’Isabel Coll, historiadora de l’art.
Xerrada adreçada als alumnes de l’Institut Gerbert d’Aurillac.
Divendres 2 de desembre,19 h - Biblioteca Municipal
XERRADA: “JÚLIA, EL DESIG”
A càrrec d’Isabel Coll, historiadora de l’art.
Xerrada sobre la trajectòria de Ramon Casas, els seus
Mestres i els seus gustos, explicades a través de les obres
pintades a Júlia Peraire.
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EXPOSICIÓ DELS TREBALLS REALITZATS ALS CENTRES
EDUCATIUS SOBRE L’OBRA DE RAMON CASAS
Descoberta d’una placa commemorativa del 150è aniversari del naixement del pintor Ramon Casas.
Programa especial Any Casas en directe de Radio Sant
Fruitós.
Participació de personalitats relacionades amb l’any Casas i entrevistes amb els alumnes que han participat en el
projecte.

NOTÍCIES

Festa final de Sant
Fruitós, Ciutat del
Bàsquet Català 2016
El proper dissabte 14 de gener
Sant Fruitós de Bages clourà amb
una gran festa final l’any com a
Ciutat del Bàsquet Català.
Les activitats començaran a partir
de 2/4 de 9 del matí amb una caminada popular per les primeres pistes de bàsquet del municipi que finalitzarà amb una xocolatada pels
participants al Nexe-Espai de Cultura. Durant tot el matí, l’avinguda
Sant Joan s’omplirà d’activitats per
a tots els públics relacionades amb

S’inicia el procés per
redactar el Pla de
Millora Urbana de
l’Hostal de Pineda
El govern municipal aposta per donar un pas més cap a una solució
definitiva a la situació de deixadesa actual que presenta la finca de
l’Hostal de Pineda. En aquest sentit
s’ha acordat iniciar els tràmits per
redactar el Pla de Millora Urbana
d’aquesta finca. Aquest pla té com
a objectiu concretar el sòl destinat
a espais lliures i d’equipaments al
servei de la població, adequar la
qualificació i els usos admesos del
sistema de l’àrea de Pineda de Bages a les necessitats actuals de la
urbanització i millorar l’encaix territorial i social dels sistemes amb
l’entorn. L’espai ocupa una superfície de 10.691m2.

el món del bàsquet: concurs de
triples, risoteràpia, freestyle bàsquet,... A la plaça Alfred Figueras
s’hi ubicaran food trucks per tal que
els assistents puguin fer un mos
durant el matí o a l’hora de dinar.
El programa de tarda començarà
2/4 de 4 al Nexe-Espai de Cultura
on es projectarà una pel·lícula i a
les 4 es disputarà un partit del primer equip de bàsquet femení de
l’ASFE al pavelló d’esports. A les 6
de la tarda hi ha previstes diferents
exhibicions al pavelló d'esports. A
partir de les 7 de la tarda s’iniciarà
l’acte de cloenda oficial al pavelló
amb diferents exhibicions i la pro-

S’aprova el Pla
Director Urbanístic
Aeroportuari de
l’aeròdrom
La Comissió d’Urbanisme de
Catalunya ha aprovat el Pla
Director Urbanístic de l’aeròdrom ubicat a Sant Fruitós de
Bages. Aquesta aprovació consolida una solució d’acord vers
una realitat del municipi com
és l’aeròdrom alhora que dóna
compliment al mandat de planificar el mapa aeroportuari
català. El text manté la superfície actual però degut a la poca
distància de l’aeròdrom amb
l’eix transversal, la C-25, preveu
escurçar la pista en 50 metres i
incrementar l’altura mínima a la
qual se sobrevola la via per assegurar la compatibilitat de l’activitat amb el pas de vehicles.
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jecció d’un vídeo de recull de totes
les activitats de l’any de Sant Fruitós, Ciutat del Bàsquet català. Tot
seguit s’iniciarà l’acte protocol·lari
de traspàs de l’any del bàsquet a
Sant Cugat del Vallès, que serà la
Ciutat del Bàsquet Català durant
el 2017. L’alcalde de Sant Fruitós
de Bages, Joan Carles Batanés cedirà a l’alcaldessa de Sant Cugat
del Vallès, Mercè Conesa, l’any de
la ciutat del bàsquet. L’any passat
Granollers va ser qui va cedir l’any
a Sant Fruitós de Bages.
En finalitzar el traspàs es celebrarà una botifarrada popular per
a tots els assistents.

Es proposa cedir un
solar per construir
un nou CAP
L’ajuntament ha fet la proposta de
cessió d’un terreny de 1000m2 al
Departament de Salut per tal d’ubicar-hi un nou CAP que unificaria
els serveis que s’estan oferint a
dia d’avui en 2 edificis. El solar en
qüestió és el que ocupa el pàrquing
de la fàbrica Bertrand i Serra, just
tocant el mur amb la residència El
Lledoner i l’actual CAP de pediatria. S’ha proposat aquest terreny
per la seva idònia situació a tocar
d’un equipament destinat a la gent
gran, i a la vora dels actuals centres d’atenció primària. Ara la Generalitat ha de donar el vistiplau
a aquests terrenys i en cas que la
resposta sigui positiva, el Departament establirà els terminis d’execució d’aquesta obra.

POUM

Sant Fruitós de Bages inicia el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, el
POUM
El POUM és l’instrument que serveix per ordenar, de manera integral, el desenvolupament futur
del territori municipal. Aquest pla
analitza diferents aspectes socials,
econòmics, mediambientals, urbanístics i morfològics. El procés
s’estructura en 5 fases: diagnosi, avanç de Pla, aprovació inicial,
aprovació provisional i aprovació
definitiva. Actualment el POUM es
troba en la fase de diagnosi. Per

tal que tots els santfruitosencs puguin prendre part en el procés, s’ha
creat un programa de participació
ciutadana que inclou entrevistes
de context a la ciutadania, una enquesta online, una jornada d’itineraris participatius pel municipi i 4
sessions deliberatives obertes a
la ciutadania. Aquestes acccions
s’iniciaran a partir del mes de gener. A banda s’ha creat un Consell
Assessor Urbanístic que es reunirà periòdicament durant el procés participatiu. En aquest sentit
cal especificar que la participació
ciutadana no és decidir, sinó expressar les pròpies opinions per
a influir en la pressa de decisions,
i que el resultat final sigui fruit de
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L’Àrea de Joventut ha portat la
participació dels joves de Sant
Fruitós de Bages cap un projecte socioeducatiu a través de la
música i el bàsquet. El Consell
Comarcal del Bages és l’impulsor
d’aquests tallers en els municipis
de Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Artés i Sant Vicenç de Castellet.
El Basket Beat és un projecte metodològic per desenvolupar les habilitats de la joventut que combina
l’aprenentatge i la creació musical.
La música es fa mitjançant els
bots de les pilotes de bàsquet,
es fomenta el treball en equip, la
integració, la participació social

per mitjà del joc i l’oci. Els seus
tallers permeten aprendre música,
passar una bona estona gaudint
d’un equip cohesionat i un desenvolupament personal. Els joves
participants al taller realitzat a
Sant Fruitós de Bages es diferencien en dos blocs, el primer es va
iniciar amb 15 joves i va continuar
amb un segon torn més intens,
amb l’elaboració d’un ritme propi
i un rap comptant amb 5 joves implicats. Tots dos grups amb edats
entre 13 i 19 anys. Aquest segon
grup és el que va portar a terme
l’actuació final realitzant prèviament les 8 sessions d’aquest taller
a la sala de Nexe espai de cultura.
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les aportacions de tothom. Per tal
de crear un espai on poder tractar totes les qüestions relatives al
POUM, l’ajuntament ha adequat un
local al carrer Casajuana número
11 on, un cop finalitzat el procés
del POUM, s’hi ubicarà el jutjat de
pau. A banda a la web municipal
s’hi pot trobar tota la documentació que es va generant a mesura
que avança el procés del POUM.

Ba sk et Be at a Sa nt Fru itó s de Ba ge

s

El dissabte 26 de novembre es
va celebrar la demostració final
oberta al públic, els joves de tots
els pobles participants van actuar
demostrant els ritmes musicals
apresos durant aquestes sessions,
juntament acompanyats de la Big
Band Basket Beat a l’auditori de
Navarcles. Aquest concert s'inclou
dins els actes de Sant Fruitós de
Bages Ciutat del Bàsquet Català
2016. El grup de joves de Sant
fruitós de Bages van participar
amb una actuació de conscienciació amb un rap en contra de la
violència de gènere .
		
		Daniela Pérez

R E P O R TAT G E

Sant Fruitós posa en
marxa una aplicació
per a mòbil del municipi
Sant Fruitós de Bages disposa d’una
nova eina de comunicació i de participació que permetrà als usuaris
tenir un contacte més directe amb
el consistori i alhora estar al dia
de tot el què succeeix al municipi.
Aquesta APP es pot descarregar de
forma gratuïta tan en telèfons que
treballin amb tecnologia Android
com en aquells que ho facin amb
iOS. El tret més destacat d’aquesta
APP mòbil és que dóna a la ciutadania la possibilitat de posar-se en
contacte amb el consistori a través d’una bústia d’incidències. Els

usuaris també podran marcar els
seus interessos en la icona corresponent i d’aquesta manera rebran
alertes al mòbil cada cop que es
generin informacions relatives a
la opcióseleccionada. A nivell de
participació l’aplicació també permetrà a l’usuari contestar a les
enquestes que es puguin generar
per tal de prendre part en els processos de participació oberts a la
ciutadania. A banda d’aquestes opcions més innovadores, els usuaris
que es descarreguin l’APP també
poden consultar la web municipal,
l’agenda d’actes, estar al cas de les
notícies del municipi, consultar els
cartells dels actes programats en
format digital, llegir els butlletins
de notícies, accedir a un llistat de
telèfons d’interès, consultar els
equipaments municipals o les entitats que hi ha al poble, veure les
diferents propostes turístiques del
municipi o estar al dia de la previsió meteorològica.

Bústia d’incidències
Aquesta opció permet als usuaris enviar a l’ajuntament de forma
ràpida totes aquelles incidències
que puguin trobar-se en el seu
dia a dia: una rajola malmesa, un
fanal fos, un banc trencat,... Totes
aquestes incidències es podran
fer arribar al consistori a través
de l’aplicació mòbil amb el tipus
d’incidència, una fotografia i les
coordenades GPS per tal que els
tècnics municipals puguin procedir
a resoldre la incidència.
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Instal·la’t l’APP
1- Descarrega l’aplicació:
PlayStore

APP Store

O a través d’un codi QR

2- Marca els teus interessos
Seleccionant els teus
interessos en aquesta
casella podràs rebre
notificacions push informant de tot allò relacionat amb les diferents àrees.

3- Navega per l’APP
Descobreix tot allò que t’ofereix
l’aplicació mòbil de Sant Fruitós
de Bages.

Cardiocity 112
Aquesta APP permet trobar de forma fàcil i ràpida els desfibriladors
més propers a l’usuari. A banda,
també dóna l’opció a que experts
en reanimació es donin d’alta per
tal de poder ser localitzats en cas
d’emergència vital. L’aplicació també té un accés directe al 112. Es pot
descarregar des de l’APP de Sant
Fruitós de Bages.

AV U I PA R L E M D E . . . L A C AVA L C A D A D E R E I S
Laura Malagarriga, membre de la
comissió ciutadana organitzadora
de la Cavalcada de Reis ens explica com serà la nit més màgica de
l’any a Sant Fruitós de Bages.
Quin serà el recorregut?

La cavalcada començarà per la
baixada de Les Brucardes, passarà
per davant del pavelló, carrer German Durán fins a la carretera de
Vic. Els Reis recolliran la clau que
obre totes les portes del poble a
l’ajuntament i seguiran fins enfilar
l’avinguda Jaume I. Faran l’adoració a la pista de El Bosquet i seguidament entraran a la plaça Alfred
Figueras on hi tenen dipositada la

seva haima.
On faran parada Ses Majestats?
Com cada any hi ha 3 punts de parlaments: a l’ajuntament, a l’adoració i a la plaça Alfred Figueras. A
cada lloc parlarà un rei. A l’ajuntament aprofitaràn per saludar a l’alcalde qui recollirà la clau màgica.
Hi ha alguna novetat enguany?
Aquest any vindran els patges que
porten l’or, l’encens i la mirra i
també uns patges carregats de les
olors d’orient.
On poden entregar les cartes els
infants?
Les cartes pels reis es recolliran al
Nexe- Espai de Cutlura, el dia 26 de

desembre i el dia 2 de gener.
Hi ha prevista alguna activitat paral·lela?
La cavalcada és una bona ocasió
per fer rebombori a tot el poble i
per activar a tohom que vulgui formar-ne part. Aquest any per exemple el carter reial visitarà Radio
Sant Fruitós i alguns infants podran parlar-hi. També es realitzaran tallers de fanalets per preparar l’arribada dels reis i postals de
desitjos, els dos dies que el carter
reial va a recollir les cartes. A més
a més els patges també repartiran
regals a casa dels nens i nenes
que ho vulguin la mateixa nit de
reis just abans d’anar a dormir.

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

Compromesos amb el
medi ambient

Fem propostes en positiu

Volem solucions, no
medalles

Augmenten les polítiques socials

Fa 5 anys que impulsem
polítiques de sostenibilitat
ambiental i estalvi energètic: caldera biomassa pavelló, vehicle híbrid, accions
d’eficiència
energètica
d’edificis, projecte d’estalvi
50/50 a l’escola, renovació
climatització ajuntament,
bicis elèctriques.
I ara,
seguim amb: caldera biomassa al Monsenyor Gibert
-Llar d’Infants, enllumenat
públic LED, vehicles elèctrics, plaques fotovoltaiques d’autoconsum al Nexe,
Ajuntament i Biblioteca, zones recàrrega de vehicles
elèctrics, implantació carril
bici,... Cuidem el medi ambient; cuidem el poble. Us
desitgem Bones Festes!

Plaça Pintor Casas, proposàvem l’arranjament i pla
integral de la plaça i la celebració d’un acte en commemoració del 150è aniversari del naixement del
pintor. Rosaleda, arreglar
l’ascensor de la passera,
massa sovint està espatllat
i els veïns ho reclamen. Torroella, actuació immediata
a les instal·lacions Municipals, la zona esportiva està
trinxada, bancs trencats, voreres malmeses i endreçar
el parc infantil. Lamentem
que sobre aquestes i altres
propostes, GfP i PSC votin
en contra i no s’aprovin.
Més informació a Facebook,
al nostre Blog i mail cdcsantfruitos@gmail.com

La Secció Local d’ERC, treballa amb constància pel
poble, presentant millores
en diferent format. No defallim tot i el tarannà que ha
agafat l’equip de govern impedint que les nostres propostes prosperin, tot i que
posteriorment siguin dutes
a terme. Algunes idees com
ara semàfors reguladors a
Pineda, accions dins l’any
Ramon Casas, rebaixes en
les contribucions pels veïns
del carrer Padró, acabaran sent realitat. ERC Sant
Fruitós no vol medalles, vol
millores, i en aquest sentit
seguirem treballant, encara
que el mèrit se l’apunti algú
altre. BONES FESTES I INDEPENDÈNCIA!

Apostem fort en polítiques
socials en el pressupost
de l’any 2017. Les partides
destinades a ajudar a les
famílies en les despeses
bàsiques del dia a dia es
mantenen; ajuts destinats
a cobrir necessitats dels infants, per tenir les mateixes
oportunitats i evitar el risc
d’exclusió, també. Destinem
80.000€ a reformar i condicionar dos habitatges. Per la
gent gran, ampliació d´ajuts
per compensar quotes de la
residencia i la creació d’un
nou edifici d’esplai d’avis.
Programes específics destinats a persones amb nivell
socioeconòmic baix, donant
eines pel desenvolupament
vital.
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