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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
4.000 exemplars

Un merescut any dedicat al nostre
pintor Alfred Figueras
Alfred Figueras, pintor santfruitosenc. 120 anys del seu naixement a la tardor del 2018.
Aquest any 2018 el poble de Sant Fruitós retrà un merescut homenatge de reconeixement i coneixement de la persona i l’obra
de Figueras. Un prolífic pintor que va plasmar el nostre poble, els
nostres paisatges, els nostres veïns i a l’exili va internacionalitzar
la seva obra.
Aquest any Figueras ens ha de servir per apropar la figura del
pintor a les escoles i en paral·lel al programa de recuperació de
la memòria històrica del nostre municipi, els més joves i també
els seus pares i mares, sàpiguen de la seva persona i de la seva
obra i coneguin un passatge més de la riquesa humana i social
del nostre poble.
Des de la Comissió Organitzadora que s’ha creat es treballa per
fer visible la seva obra i per facilitar que la informació que es té
de l’Alfred Figueras arribi a la ciutadania. Un dels objectius és la
presència de Figueras en els esdeveniments de l’any i que a través d’aquesta efemèride tinguem l’oportunitat de retre un merescut homenatge a Figueras.
La nostra història, encara que sigui la més recent, ha d’estar al
nostre abast i ens ha de fer sentir orgullosos de saber-la i transmetre-la. Aquest any del 120è aniversari del naixement del pintor
Alfred Figueras ens ha de servir com a mínim per això.
Gràcies Alfred.
				
				Joan Carles Batanés Subirana
				
Alcalde de Sant Fruitós de Bages

DL: B-16334-2012
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ECONOMIA

Nova baixada de la
contribució de l'IBI
Les ordenances fiscals que l'Ajuntament ha aprovat pel proper 2018
rebaixen de nou l’IBI a la ciutadania. En els darrers 4 anys el govern
municipal ha rebaixat l’impost,
exceptuant aquest 2017, on es va
congelar l'import. Recordem que
l’IBI és una de les taxes que afecta
a més ciutadans. Aquestes ordenances també aproven una important rebaixa de la taxa relacionada
amb la senyalització de les activitats comercials a la via pública,
contemplen que algunes llicències
per a habitatges turístics es puguin
abonar al 100% i afegeixen una
nova ordenança per tal de gravar
l’ús del sòl de via pública a les empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil. També en el camp
de la cultura i per tal d’apropar-la
a la ciutadania, es contempla una
rebaixa d’entre un 16 i un 30% en el
cost de les entrades dels espectacles del Teatre Casal Cultural.

El pressupost per l'exercici 2018
és de 10.082.964,67€
El pressupost pel 2018 suposa
un 2,02% menys que l'any passat
(-208.140,27€). Malgrat ser menor,
es caracteritza per l’ampliació de
serveis mantenint els que fins ara
s’han realitzat i seguint amb una
partida important d'inversions. En
aquest sentit cal destacar les noves partides destinades al programa de millora de mobilitat als barris, la prova pilot per a la recollida
de residus a través de contenidors
amb targeta xip o l’anàlisi d’ADN
dels excrements dels gossos. Pel
què fa a les inversions cal destacar l’adequació d’un nou espai per
un casal de joves, la rampa de la

passera de La Rosaleda, les reformes previstes al camp de futbol, la
reordenació de la senyalització a
Les Brucardes, l’adequació de l’antic camí ral fins a la passera de la
C-16c o la instal·lació de marquesines a les parades d’autobús. Cal
destacar que s’han pogut reduir
les partides de consum energètic fruit de l’aposta per la inversió
en tecnologia led i l’adquisició de
vehicles elèctrics. En els darrers
4 anys la previsió inicial del pressupost per a subministraments
s’ha reduït un 36,6% passant de
703.300€ previstos pel 2015 als
445.865€ pressupostats pel 2018.

Es suprimeix la taxa
de guals pel 2018
Les ordenances pel 2018 suprimeixen la taxa de guals per tal
d’implementar un pla de guals al
municipi que permeti reduir la taxa
pel 2019 i adequar el pagament de
la taxa a l’ús real que se’n fa. Durant el proper exercici tota la ciutadania que disposi d’un gual o el
demani de nou quedarà exempt
d’abonar-ne la taxa corresponent.

LA DADA
Període mig de pagament a proveïdors (3r trimestre)
•

Període mig de pagament: •
6,12 dies de mitjana

•

El 91,20% dels proveïdors cobren a termini
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S'han pagat 783 factures abonant un total de
1.820.727,97€ als proveïdors
municipals.

URBANISME

S'unirà el Camí de
Ronda

La zona del camp de futbol serà un espai
més modern, funcional i accessible

L’Ajuntament instal·larà una passera en un punt del camí de Ronda
a Les Brucardes per tal de salvar
el desnivell existent i permetre
que els vianants puguin realitzar
la ruta en la seva totalitat. Aquesta passera metàl·lica tindrà uns 20
metres de llargària i unirà els dos
punts de la via amb aquest pas elevat a uns 5 metres del terra. Fins
ara per aquest punt no es podia
creuar pel desnivell entre els dos
costats del camí. A banda d’aquesta infraestructura també es realitzaran millores de seguretat en diferents punts del camí. És previst
que les obres s’executin durant el
primer trimestre del 2018.

L’edifici de l’equipament que actualment allotja el bar i altres funcions es redistribuirà i s’hi ubicaran
despatxos, un magatzem, un gimnàs, la infermeria, la consergeria,
una sala de juntes i una sala audiovisual. Aquesta millora comportarà eliminar els actuals barracons
per tal d’ubicar-los en aquest nou
edifici. El bar s’aixecarà a la zona
on hi ha el berenador amb taules,
cadires i zona de pícnic. Aquest
espai tindrà una terrassa on es
podrà accedir des de dins del recinte esportiu i des de l’exterior. En
aquest espai també s’hi construirà
una zona de jocs infantils. Pel què
fa a les millores d’accessibilitat es

construirà un nou accés adaptat al
camp de manera que el trànsit d’
usuaris sigui pel passadís existent
entre el camp de futbol i el camp
de futbol 7 i no per l'actual entrada.
Pel què fa a l’exterior del recinte,
s’urbanitzarà el camí que connecta
el Camí Torrent Fonteta amb la part
inferior que dóna al camp i també
el camí lateral al camp de futbol
7. Pel què fa a la pista exterior,
s’hi construirà una graderia i en
l’antiga zona de petanca s’hi farà
mig camp de bàsquet pavimentat.
Aquestes millores s’executaran
per fases i s’iniciaran durant el
2018. El cost de les obres és d’uns
360.000€ aproximadament.

Flota de vehicles
100% elèctrics

Més camins a
l'entorn de St. Benet

L'Ajuntament ha comprat 3 furgonetes per a tasques de la brigada
que funcionen amb energia elèctrica. El consistori ja havia adquirit 2
furgonetes més, un vehicle utilitari
i 3 bicicletes. Amb la compra de tots
aquests vehicles l'Ajuntament ja
disposa d'una flota on més del 60%
de la mobilitat funciona amb energia elèctrica. A banda de contribuir
a la sostenibilitat, aquest tipus de
vehicles també suposen una menor despesa econòmica tant en el
preu de l’energia que consumeixen
com en el cost del manteniment.
Es calcula que l'estalvi anual pot
ser d'uns 9.000€. Està previst que
durant l’any 2018 es segueixi apostant en aquest sentit.

L'Ajuntament realitzarà millores en
els camins turístics del terme municipal i ampliarà les rutes de senders unint l’actual camí paisatgístic, que transcorre des del Bosquet
fins a Sant Benet, amb dos nous
traçats que s'han projectat. Aquest
pla inclou millores en el camí, habilitant passos per a vianants i
millorant-ne la seguretat en d’altres punts. A banda, es col·locarà
senyalització turística en punts
d’interès com poden ser alguns
miradors i es plantarà arbrat on es
cregui convenient. Aquest projecte,
que té un cost de 238.604 € estarà
finançat en un 30% a través dels
fons FEDER i el 70% restant anirà
compte del consistori.
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SERVEIS A LES PERSONES

S'inicia un projecte per afavorir la inserció
laboral de dones del municipi
Una vintena de dones del municipi participen en el projecte Impulsa, una iniciativa engegada per
l’Ajuntament per afavorir el procés
d’inclusió laboral de dones que pel
motiu que sigui han estat apartades, per un llarg període de temps,
del mercat laboral. Aquest projecte té la voluntat d’obrir les portes
laborals i donar eines per tal de
poder tornar a inserir-se. Durant la
primera fase del programa les dones estan aprenent a organitzar-se
i gestionar-se a partir d’accions al
territori com la campanya de sensibilització que han dut a terme
durant el dia contra la violència de

gènere o una recollida de joguines
que faran els dies 11 i 13 de desembre. En la segona fase treballaran aspectes més vitals per tal de
conèixer les seves pròpies capacitats i es realitzaran accions formatives ocupacionals. Finalment en la
darrera fase entreran en contacte amb el món laboral a partir de
pràctiques en una empresa. El projecte és un itinerari d’acompanyament cap al mercat de treball on es
faciliten els processos d’empoderament, autonomia i desenvolupament de competències personals i
professionals per garantir l’accés a
la formació i al mercat de treball.

Els més petits ja
tenen el seu
Consell
L'Ajuntament ha creat el Consell
d'Infants que estarà format per
nens i nenes de 5è i 6è de del
municipi. L’objectiu és fomentar la participació entre els més
joves dins la vida pública de la
localitat. Entre tots els infants
del municipi s’escolliran els representants que faran d’enllaç
entre el Consell i els seus companys i seran els encarregats
de portar les idees i les propostes del Consell a l’Ajuntament
per tal d’incidir en aquells temes que els preocupen.

C U LT U R A

La familia Casajoana dóna el seu fons
patrimonial a l'Arxiu Municipal
La família Casajoana ha donat el
fons documental de la família i el
fons fotogràfic de Miquel Casajoana a l'Ajuntament per tal que
s'incorpori a l’Arxiu Municipal. Es
tracta de la documentació d'una
família benestant arrelada al
poble i que per tant és una font
d’informació molt important per
veure com gestionaven les terres
i quin rendiment en treien durant
els s. XVIII- XIV i XX. Pel què fa al
fons fotogràfic, Miquel Casajoana va ser la primera persona en
immortalitzar la vida del poble a
partir del 1890. Més d'un centenar de fotografies ens mostren
la vida a Sant Fruitós de Bages a
principis del segle XX.

En aquest mateix àmbit, l’Ajuntament ha arrendat un edifici al
carrer Padró per tal d’ampliar
l’espai del Museu que ha quedat
petit pel volum de peces que custodia i conserva actualment. Així
s’amplia la superfície destinada
que fins ara disposava únicament
de l’espai de l’edifici de la rectoria
vella.
·5·

2018
any Figueras
Sant Fruitós de Bages commemorarà, durant el 2018, el 120è aniversari del naixement del pintor
santfruitosenc Alfred Figueras.
S’ha creat una Comissió Organitzadora formada per experts en la
matèria i per la família de l'artista
que s'encarregarà de planificar i
composar la programació d’activitats i els actes que es realitzaran.
Figueras va néixer a Sant Fruitós
de Bages l’any 1898 i va morir a
Barcelona al 1980.

POUM

L' Aprovació Inicial
arribarà durant el
primer trimestre
L' Aprovació Inicial del document
del POUM de Sant Fruitós de Bages
arribarà durant el primer trimestre de 2018. Per tal d'aconseguir
aquesta Aprovació Inicial s’ha realitzat un ampli procés de participació ciutadana que ha comptat amb
una exposició del document, la
obertura de la oficina del POUM a
la ciutadania per a realitzar-hi consultes, entrevistes personalitzades
amb diferents ciutadans vinculats
a entitats municipals, sessions
obertes a la ciutadania, presenta-

cions a col·lectius relacionats amb
l'urbanisme i també s'ha presentat el document als municipis que
limiten geogràficament amb el
municipi per tal d'exposar-los les
característiques del Pla. Un cop
recollides totes les aportacions i
suggeriments que s'han realitzat
durant aquest procés, el consistori ha de valorar- les i incorporar
aquelles que es considerin oportunes en el document. Paral·lelament, el document s’ha fet arribar
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat qui ha
elaborat un informe ambiental i
un d’urbanístic que també cal incorporar per a l’elaboració del do-
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EL NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT
2018 - 2021
Ja han passat 4 anys i ara toca fer
el nou Pla Local de Joventut. Portem mesos fent enquestes, entrevistes als regidors, tècnics i joves,
per a tenir informació real i fer
l’avaluació dels 4 anys anteriors
i un anàlisi actual per arribar a la
projecció dels 4 anys vinents. Els
joves del poble han participat en
l’enquesta que es va publicar a la
pàgina web de l'àrea de joventut.
També al concurs d’Instagram pujant una fotografia d’alguna cosa
o lloc que li agradés o no de Sant
Fruitós de Bages, seguint les instruccions que es donaven per a
guanyar una càmera Polaroid. El

dimecres 15 de novembre es va fer
un grup de treball amb joves del
poble, de diverses edats -des dels
13 fins als 28 anys- per a veure les
necessitats i punts de vista de primera mà dels joves. Es van fer diverses dinàmiques on tots podíem
participar i donar la nostra opinió
sobre temes, per exemple si l’Ajuntament escolta als joves (participació), si es fàcil independitzar-se
(emancipació) i si la gent jove té
hàbits saludables. Per a finalitzar
la fase de diagnosi fem una trobada jove el dia 3 de desembre en la
qual participem tots els joves del
poble. Per a incentivar la participació també es sortegen dues entrades pel concert de Txarango i
·6·

cument de l’Aprovació Inicial. Un
cop aprovat aquest document inicial, es tornarà a obrir un període
d’exposició pública i s’iniciarà de
nou un procés de participació ciutadana fins a arribar a l’Aprovació
Provisional del POUM. Aquest procés participatiu comptarà amb una
sessió informativa de presentació
amb el Consell Assessor Urbanístic, una presentació a la ciutadania
del document aprovat inicialment i
s'obrirà de nou l'oficina del POUM
com a espai de referència per tal
de poder revisar el planejament
i alhora per a poder-hi veure una
exposició completa del document
aprovat inicialment.

pla lo ca l de jo ve nt ut
es fa un petit pica pica. Aquest dia
aportarem les nostres opinions i
compartirem les nostres necessitats i el que volem obertament per
ampliar els objectius del Pla Local
de Joventut de 2018 a 2021.
Anna Domingo Urdiales

R E P O R TAT G E

Es dirà Plaça de la
Vila
Sant Fruitós de Bages ha donat per
finalitzada la urbanització de la
plaça ubicada darrera de l’ajuntament amb una festa d’inauguració
feta el dia 26 de novembre on s'ha
descobert el nom que denominarà
aquest espai. El nom ha estat escollit per un procés de participació
ciutadana on han pogut dir la seva
tots els santfruitosencs. Plaça de
la Vila ha estat la opció que han
escollit el 34,59% dels participants
per denominar aquesta plaça que
avarca tant la part de davant del
consistori com aquesta part posterior. En el procés participatiu es

van comptabilitzar un total de 159
participacions vàlides, 55 de les
quals van escollit el nom de plaça
de la Vila. En segona posició, amb
31 participacions, van empatar els
noms de la plaça de l’Ajuntament i
de la República, allunyats d’altres
com plaça de l’1 d’octubre (12) o
Major (10). En el decurs de la inauguració es va explicar el projecte
urbanístic i es va descobrir una placa amb el nou nom d'aquest espai.
La festa va comptar amb la música
en directe del grup de músics que
cada vespre interpreta El cant dels
ocells davant l'ajuntament.

ELS ORÍGENS
Durant els primers anys de dictadura, la plaça de la Vila va constar
com a plaça del Caudillo tot i que
mai s’hi va col·locar cap placa que
ho indiqués. La ubicació de l’ajuntament a la carretera va fer que
la plaça, durant la segona meitat
dels segle XX, no fos entesa com a
la plaça de la vila sinó que principalment fos utilitzada com a aparcament de vehicles i com a parada
de l’autobús de línia. Sovint també
acollia parades de pagesos que
venien els seus productes o s’hi
feien actes populars com ballades de sardanes. Durant els anys
90, es va iniciar la reurbanització
d’aquest espai per a construir-hi
el nou consistori, que va quedar
inaugurat de forma oficial el 9 de
novembre de 1998.

Any 1957

Any 1998

Anys 70

Any 1999

Anys 80

Any 2010
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AV U I PA R L E M D E L S . . . PA S T O R E T S
Enric Rafart, President de l'Elenc
Teatral dels Pastorets, entitat que
dóna vida a la representació de
Els Pastorets, ens explica els orígens i el futur d’aquesta tradició.

Millà. Del 1996 al 2004, l’Agrupació
Coral porta a l’escenari uns pastorets musicals, posant en escena
“El Poema de Nadal” i després “Els
Pastorets” de Folch i Torres.

Quan es van començar a representar Els Pastorets al poble?

Quan neix l’Elenc Teatral?

Gràcies als testimonis orals es
recorden els Pastorets de la postguerra amb “l’Estel de Natzaret”
sota la direcció del Rector Josep
Suñé. Entre el 1970 i el 1975, es
van posar en escena els pastorets
“La Llum de l’Establia” de Marià
Tubau. A principis dels 90 hi ha un
ressorgiment a càrrec del Grup
Jove de la Parròquia i es representa l’obra “Anem a Betlem” de Lluís

L’any 2006, una colla d’amics del
món coral, teatral i artístic entomem el repte de portar a l’escenari
els Pastorets. Artesans i artistes
del poble van confeccionar el material escènic adient per començar
el nostre camí de manera totalment desinteressada.
Qui participa en les representacions?
Els veïns del poble realitzen les
diverses tasques escèniques i els

nens i joves són els principals protagonistes a l’escenari.
Quin tipus de Pastorets representeu?
“Els Pastorets del ferrer Magí”
d’Enriqueta Capellades, un text de
“teatre en el teatre”, uns Pastorets
que reuneixen en una sola obra la
representació pròpia del Nadal i
l’escenificació d’una rondalla catalana. Nosaltres fem adaptacions
amb balls moderns i cada any
triem qui és mereix anar a la caldera, dins el panorama polític i social.
Quan i on podem veure’ls?
Les representacions és faran per
Sant Esteve, Reis, i el diumenge 7
de gener, al Teatre Casal Cultural.

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

No ens aturem

En defensa de la
llibertat

Participant i
mobilitzats

Canvi el 21D

#seguimtreballant
#perunsantfruitósmillor
#aquest2018hotornemafer
#sihotornemafer
#tornemabaixarlibi
#3copsen4anys #rebaixadel4%
#quanesvolespot
#tampocpaguesguals #al2018noelspagues
#suprimimlataxadeguals
#ordenemelscarrers
#igestionemmillorelsdiners #paguemdemitjanaa6dies. Es pot dir de moltes
maneres. Avui amb “el
llenguatge” dels joves i de
les xarxes socials, però
de tota manera, els fets
ho demostren: Gent fent
Poble, avança a pas ferm.
Fem els projectes realitat,
també aquells “impossibles”. Al 2018, més i millor.
Bon Nadal i feliç 2018!

Aquestes últimes setmanes hem viscut esdeveniments que són, sens
dubte, el pitjor atac des
del franquisme a les Institucions catalanes, als
nostres polítics i a les nostres llibertats individuals i
col·lectives. Per això i pel
que pugui esdevenir en un
futur, els regidors del PDeCAT tenim un compromís
inequívoc amb St.Fruitós
i amb el país. Ara és el
moment de treballar tots
JUNTSxCATALUNYA, perquè els nostres presos
polítics tornin a casa i per
restituir al govern i President legítim de Catalunya,
Mhn.Carles Puigdemont.
+INFO Blog, Facebook i
pdecatsantfruitos@gmail.
com

Amb unes eleccions imposades pel “gobierno de
España”, amb el govern
legítim de Catalunya a la
presó o bé a l’exili i amb
un sistema judicial maldestrament polititzat, els
santfruitosencs
seguim
mobilitzats pel que el
país ens necessiti. Alhora
seguim pensant en Sant
Fruitós i la millora del nostre municipi. ERC segueix
fent propostes per anar
avançant, ja sigui demanant una priorització en
Educació i Joventut, o en
la recuperació i preservació del patrimoni històric.
Participació activa a Sant
Fruitós i mobilització ciutadana a Catalunya!

Després d’anys de falses
promeses que no han portat enlloc i que han amagat
les necessitats de la societat, hem d’iniciar una etapa que abordi els problemes i els dèficits actuals.
Hem d’aportar esperança
de temps millors que s’ha
de construir entre tots i
totes. I el més important,
passar pàgina del procés
que només ens ha portat
divisió i pobresa. Arriba
l’hora del realisme, d’estabilitat i de progres social.
Catalunya s’ho mereix i els
seus ciutadans també.

Àrea de comunicació: Crta. de Vic, 35-37. Telf. 93 878 97 00 | Fax 93876 04 86 | comunicacio@santfruitos.cat
Segueix-nos a: www.santfruitos.cat

