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Sant Fruitós de Bages: un municipi 
capdavanter que avança i es posa al 
dia

El nostre municipi avança. El futur és engrescador i cal ser cap-
davanter, en serveis, en atenció als ciutadans, en infraestructures 
i en projectes per posar-se al dia.

Amb aquest número extra del butlletí municipal que teniu a les 
mans veureu un repàs del que ha pogut donar de si aquesta mei-
tat de legislatura. 

Estem a mig de camí d’aquest període municipal 2015-2019 i 
molts dels projectes engegats han estat culminats i ja en podem 
gaudir d’ells. Són actuacions en molts camps diversos i neces-
saris. Des de serveis socials i atenció al ciutadà, fins a cultura i 
festes, passant per ensenyament, joventut, esports, espai públic, 
seguretat ciutadana, entitats, sanitat, infraestructures, promoció 
econòmica i amb un abast important en aspectes encetats de nou 
com per exemple la participació ciutadana o el POUM. Dos anys 
que han passat ràpid però que amb aquest repàs de temàtiques 
desenvolupades podrem veure un espectre important d’allò que 
s’ha fet i que cal tenir present perquè en molts casos conèixer-ho 
ens ajudarà a utilitzar-ho, fer-ne ús com a ciutadans i gaudir dels 
avantatges que ens pugui aportar.

Tindre coneixement d’allò que es fa, és necessari per poder dis-
posar de la informació adient per utilitzar-ho i per tant aquest 
recull en forma de resum de dos anys de legislatura ens permet 
avançar i posar-nos al dia com  a ciutadans i com a municipi.
Bon estiu.

    
    Joan Carles Batanés Subirana
    Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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S'inaugura l'amplia-
ció de la residència 
d’avis 

La consellera d’Afers Socials Tre-
ball i Família, Dolors Bassa, i l’al-
calde de Sant Fruitós de Bages, 
Joan Carles Batanés, tallen la cin-
ta i destapen la placa commemo-
rativa, per donar per inaugurada 
la residència d’avis El Lledoner. 
Després de 15 mesos d’obres Sant 
Fruitós inaugura un nou equipa-
ment molt necessàri per a la gent 
gran del municipi.

2 de maig de 2016

2 d'abril de 2017

El poble gaudeix d'un 
renovat Cobert i una 
nova plaça
Una gran festa per a tota la ciuta-
dania va servir per inaugurar la 
restauració del Cobert de la Màqui-
na de Batre i la urbanització de la 
nova plaça Onze de Setembre. Tea-
tre, música i animació infantil van 
servir perquè els santfruitosencs 
descobrissin un nou espai que s'ha 
convertit en un punt de trobada i 
un espai per a tot tipus de celebra-
cions de caire lúdic, social i cultu-
ral.

P L A N E J A M E N T  I  I N F R A E S T R U C T U R E S
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ESPECIAL MITJA LEGISLATURA

20 de maig de 2016

Nova rotonda a la 
C-16c 
El Subdirector General d'Infraes-
tructures de Transport Terrestre 
de la Generalitat de Catalunya, Da-
vid Prat, i l’alcalde de Sant Fruitós 
de Bages, Joan Carles Batanés, van 
tallar la cinta inaugural de la nova 
rotonda a la carretera de Berga i 
de la urbanització del camí del ce-
mentiri. Aquesta obra ha permès 
facilitar l’entrada i sortida del nucli 
de Sant Fruitós de Bages i ha millo-
rat la mobilitat per la zona.

Abril de 2017
Nou parc infantil, i 

millores en la resta 
L'Ajuntament ha fet una clara 
aposta per fomentar l’oci pels 
infants amb la construcció d’un 
nou parc infantil a Pineda de Ba-
ges i la realització de millores 
en la resta de parcs infantils del 
municipi. El consistori ha invertit 
41.000€ per a realitzar aquestes 
actuacions.

Maig  de 2015
S'enderroca la 
fàbrica Bertran

i Serra
L'enderroc de l'antiga fàbrica ha 
suposat que el municipi disposi 
d'un espai de més de 6.500 m2 
destinat a la ubicació de nous 
equipaments.

Gener de 2017
Finalitza el 

desplegament 
de la fibra òptica

El veïns del nucli de Sant Fruitós 
de Bages, de Pineda de Bages, de 
La Rosaleda, de Les Brucardes i 
de Torroella de Baix ja disposen 
de la possibilitat de conectar-se 
a la xarxa de fibra òptica.

Juny de 2017

La nova plaça de la Vila pren forma

La nova urbanització donarà con-
tinuïtat a la plaça ja existent però 
millorarà determinats aspectes 
per tal d’aconseguir un nou espai 
públic més amable i participatiu, 
amb zones de lleure i estada. Els 
ciutadans podran escollir, el pro-
per mes d'octubre, el nom d'aquest 
nou espai mitjançant un procés 
participatiu.

2016 - 2018
El POUM planifica el 
futur del municipi
Sant Fruitós de Bages ha iniciat 
el procés de redacció del nou Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal.
Aquest document establirà les ba-
ses del futur urbanístic dels pro-
pers anys en relació a grans eixos 

com la mobilitat, l'activitat econò-
mica, l'espai públic o l'habitatge. 
Els ciutadans han pogut participar 
en l'inici del procés mitjançant ta-
llers i xerrades i podran seguir 
participant en les següents fases 
abans de l'aprovació definitiva  del 
document. 

·4·
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P L A N E J A M E N T  I  I N F R A E S T R U C T U R E S

Es construeix la pas-
sera sobre la C-16

Nou pont al carrer 
Lleida

S'asfalta el camí del 
Torrent Fonteta

Endreça als carrers a Pineda de Bages

Agost de 2017

Aquest agost comencen les obres 
de la nova infraestructura que unirà 
el nucli de població de Sant Fruitós, 
a través de la Sagrera, amb la zona 
dels polígons industrials a l’entorn 
de la carreta de Berga. Amb aques-
ta actuació es millorarà l’accessi-
bilitat a peu pels veïns i alhora es 
recuperarà l’antic itinerari que unia 
el municipi amb la zona de l’Agulla.

Pla de Millora 
Urbana de l'Hostal 
de Pineda

Juliol de 2017

Agost de 2017

Aquest agost comencen les obres 
del pont que es construirà al carrer 
Lleida i les obres d'adequació dels  
vorals de l'Avinguda Girona. Aquest 
pont suposarà una millora tan per 
a la mobilitat rodada com per a la 
seguretat dels  vianants, principal-
ment per aquells que accedeixen al 
recinte escolar proper a la zona.

Novembre de 2016 

L'Ajuntament ha realitzat tre-
balls per reparar voreres i mi-
llorar el paviment de la calçada 
en diferents punts de la urba-
nització. S'han realitzat un total 
de 132 actuacions en més de 30 
punts. Els treballs han consistit 
principalment en l’arranjament 
de voreres i la millora de pa-
viments de calçada, tot plegat 
amb l’objectiu de millorar la 
mobilitat. Posteriorment s'han 

 Maig de 2017Març de 2017

realitzat les obres de senya-
lització horitzontal i vertical, 
semaforització i implantació 
de sistemes de contenció de la 
velocitat. Aquest conjunt d’ac-
tuacions permeten augmentar 
la seguretat viària; relligar els 
recorreguts senyalitzats en bi-
cicleta, millorar el pas de via-
nants per la carretera principal 
i regular l’estacionament de 
vehicles.

El camí que porta a les piscines  
municipals s'ha asfaltat per tal de 
millorar  l'accés a aquesta zona tan 
concorreguda sobretot durant els 
mesos d'estiu.

L'Ajuntament ha presentat el Pla 
de Millora Urbana de l'Hostal de 
Pineda que determina que gairebé 
la meitat del solar es destinarà a 
espai públic, amb zona verda i un 
casal social. El Pla defineix com es 
distribuiran els futurs espais pú-
blics i privats del conjunt del com-
plex.
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M E D I  A M B I E N T

ESPECIAL MITJA LEGISLATURA

Març de 2017

L'Ajuntament aposta 
per la mobilitat 
sostenible
L'Ajuntament ha adquirit dues fur-
gonetes, un cotxe utilitari i 3 bici-
cletes que funcionen al 100% amb 
energia elèctrica. El consistori ha 
fet una ferma aposta per la mobi-
litat sostenible per tal d'afavorir el 
descens de la contaminació acústi-
ca i atmosfèrica.

Març de 2017
Punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics
El municipi disposa d'un punt pú-
blic de recàrrega semi-ràpida, que 
permet carregar completament un 
vehicle en un termini aproximat de 
dues hores. L’estació de recàrrega 
permet que sigui utilitzada per 2 
vehicles de forma simultània i la 
recàrrega és gratuïta. El punt es 

troba ubicat a la carretera de Vic a 
les immediateses del Cobert de la 
Màquina de Batre.

Març de 2017
Energia solar per a 
carregar el mòbil
A l'entorn de l'edifici del Nexe-Es-
pai de Cultura, l'Ajuntament ha ins-
tal·lat un carregador per a mòbils, 
per a ús públic, que funciona amb 
energia solar. Aquest aparell per-
met carregar de manera fàcil, cò-
moda i senzilla un smartphone o 
una tauleta a la via pública sense 
necessitat d’estar connectat a la 
xarxa elèctrica.

Febrer - Juny 2017
Es renova 
l'enllumenat amb 
tecnologia LED
El 80% de l’enllumenat públic del 
municipi s'ha renovat i s’hi ha ins-
tal·lat tecnologia LED, el què suposa 
unes 2.350 noves unitats. En el cas 
dels semàfors també s'han can-
viat les làmpades incandescents 
per d’altres tipus LED, una  tecno-
logia que suposa un gran estalvi 
energètic. Es preveu que aquest  
sigui del 67,2%, passant aproxi-
madament d’un import anual co-
rresponent als subministraments 
elèctrics municipals d’enllumenat 
públic de 300.000 euros a 100.000 
euros. Així doncs, es preveu reduir 
el consum elèctric en enllumenat 
públic dels actuals 2.072.214,5 
kWh/any al futur 676.472,3 kWh/
any. Aquests treballs han suposat  
una inversió de gairebé 853.000€, 
que han estat finançats per l’IDAE 
a interès 0.

butlletí especial mitja legislatura.indd   6 27/07/2017   9:26:25



Juny de 2017

Contenidors per a la recollida dels petits 
residus 

L' Ajuntament ha instal·lat 6 mini-
deixalleries, dues al nucli i una a 
cadascuna de les 4 urbanitzacions 
del municipi. Sant Fruitós de Bages 
és el primer poble de la comarca 
en instal·lar aquest tipus de conte-
nidors. En aquesta instal·lació s'hi 

poden dipositar piles, bateries de 
mòbils, cds i dvds, cartutxos d'im-
pressora, bombetes convencionals 
i halògenes i aparells elèctrics i 
electrònics de petit format com te-
lèfons mòbils o càmeres compac-
tes.

2015 - 2017
Projectes de sensibilització i conscienciació mediambiental

En aquesta segona legislatura el 
govern municipal ha continuat 
apostant per promoure accions per 
fomentar l'educació cap a la cura 
del medi ambient. En aquest sentit 
s'ha celebrat la Setmana de l'Ener-
gia, el Clean Up Day, la Refesta, i 
l'Hora del Planeta i s'ha treballat 
amb els més petits en el projecte 
del Xec Estalvi a les escoles i amb 
l'entrega de carmanyoles i bosses 
reutilitzables pels entrepans.

Mercat d'intercanvi durant la Refesta Tallers de reciclatge durant la Refesta

Joc infantil durant la Setmana de l'Energia Entrega xec estalvi a l'escola Monsenyor Gibert

Clean Up Day - Operació neteja Clean Up Day a l'INS Gerbart d'AurillacApagada de les llums en l'Hora del Planeta

·7·

M E D I  A M B I E N T
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ESPECIAL MITJA LEGISLATURA

C U LT U R A

Febrer de 2016
Febrer de 2017

La Festa de l'Arròs 
manté la tradició i 
incorpora novetats

La Festa de l’Arròs recull tot l’es-
perit de les tradicions que l’han fet 
possible al llarg dels temps i li han 
proporcionat la seva identitat. La 
seva capacitat d’evolució i d’adap-
tació al canvi dels temps, integrant 
noves activitats i renovant o recu-
perant-ne d’altres amb un nou sen-
tit, i el nivell d’implicació de molts 
veïns i veïnes del poble i de les 
entitats, tot plegat fa que tant els 
santfruitosencs com els visitants 
puguin passar un dia d’acollida i 
d’invitació que és el sentit més ge-
nuí de la festa.

Nova mantellina per a les cuineres Gorra i drap de cuina de la Festa

Aquest 2017 s'ha arranjat el paviment de la pista del Bosquet i s’ha am-
pliat la zona dels fogons, ampliant la capacitat i s'han adquirit 4 paelles 
més. La caseta de l’arròs també s’ha renovat per tal d’adaptar-la a les 
necessitats dels cuiners,  s’hi han instal·lat unes piques noves i s’ha en-
rajolat el terra.

Any 2016

Sant Fruitós comme-
mora el 150è aniver-
sari del naixement 
de Ramon Casas

Sant Fruitós de Bages ha celebrat 
aquest passat 16 de desembre una 
gran festa modernista a la plaça 
Ramon Casas, on han participat 
més 350 alumnes dels 4 centres 
educatius del poble. A banda tam-
bé es va realitzar una visita al mu-
seu de Sitges per veure l'exposició 
"Ramon Casas: la modernitat an-
helada".
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Any 2015/2017

La biblioteca,  princi-
pal referent cultural

Any 2015/2017

Millores en equipa-
ments culturals

Tres anys després de la posada en 
funcionament del nou equipament, 
la biblioteca municipal s'ha conso-
lidat com un agent dinàmic i im-
pulsor de la cultura a Sant Fruitós 
de Bages. Durant el 2016, l’equipa-
ment ha rebut més de 34.000 visi-
tes, s’han deixat en préstec 26.100 
documents i s’han fet 161 carnets 
nous, arribant així als 3.672 usua-
ris acreditats. A banda cal destacar 
les 90 propostes de dinamització 
de la lectura que s’han realitzat: 
tallers, exposicions, clubs de lectu-
ra, hora del conte, visites organit-
zades entre d'altres,  on han par-
ticipat unes 2.200 persones a títol 
individual i gairebé 2.500 visites a 
l’equipament han estat realitzades 
per estudiants. 
 

Per tal de millorar la qualitat dels 
equipaments tant pels artistes 
com pels espectadors, l'Ajunta-
ment ha establert un seguit d'ac-
cions de millora que han començat 
a desenvolupar-se i que continua-
ran realitzant-se fins a finals d'any.  
El Teatre Casal Cultural ha estrenat 
una nova cartellera a l'exterior de 
l'edifici per tal de fer més visible la 
programació que s'hi du a terme i 

està prevista la instal·lació d'una 
nova barra escenogràfica i la rea-
lització de millores en el mobiliari 
i en el backstage. En aquest mateix 
equipament també es renovarà 
la lluminària per tecnologia LED . 
Pel què fa al Nexe - Espai de Cul-
tura, s'han instal·lat nous equips 
audiovisuals que han fet millorar 
l’acústica i s'ha comprat mobiliari 
de taules i cadires per a renovar 
els actuals. Per a la realització dels 
grans concerts que es celebren al 
pavelló municipal d'esports, l'Ajun-

tament ha adquirit una lona pro-
tectora de grans dimensions per 
tal de no malmetre el parquet de 
l'equipament. Finalment el con-
sistori també ha instal·lat quadres 
elèctrics fixes i preparats per a la 
connexió durant els diferents es-
deveniments exteriors que es fan 
al municipi. Aquests quadres s'han 
instal·lat a les zones on acostumen 
a celebrar-se els concerts, les fires 
i les festes: la plaça Alfred Figue-
ras, El Bosquet i el Cobert de la Mà-
quina de Batre.

C U LT U R A
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C U LT U R A

2015 - 2017
Artistes de renom 
fan parada a Sant 
Fruitós de Bages
La Festa Major d'estiu i la d'hivern, 
la programació del Teatre Casal 
Cultural o les tradicions més arre-
lades apropen any rera any la cul-
tura i les tradicions a tots els sant-
fruitoencs. En els darrers dos anys, 
Sant Fruitós de Bages ha acollit-
nombrosos artistes i espectacles 
de primera línia.

10 de maig de 2015
Pepe Corbacho

4 de juliol de 2015
Séptimo A

6 de juliol de 2015
Jordi LP

31 d'octubre 2015
Joan Pera

22 de gener de 2016
Els Catarres

20 de febrer 2016
Tomeu Penya

Maïa Vidal

7 de maig de 2016
Peyu

9 d'abril de 2016

21 de maig de 2016
Enfila S.A.

1 de juliol de 2016
Blaumut

3 de juliol de 2016
Orquestra Costa Brava

Màgic Andreu

14 d'octubre 2016
Ebri Knight

4 de juliol de 2016

·10·
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22 d'abril de 2016
Funkysteps

13 de maig de 2017
Sara Pi

22 d'octubre 2015
1001 Gags

19 novembre 2016
Clara Peya

13 de de gener 2017
La Pegatina

Roger Mas

1 d'abril 2017
Orgasmos, la comedia

25 de març 2017

30 de juny de 2017
Gossos

Festival de Música Clàssica Memorial 
Eduard Casajuana
El festival, que aquest 2017 
arriba a la seva 23ena edició, 
ha aconseguit apropar la músi-
ca clàssica a tota la ciutadania. 
Des del 2016, el festival ha can-
viat d'ubicació passant del Mas 
de Sant Iscle a Sant Benet de 
Bages. Cada dijous de juliol ar-
tistes de renom nacional i inter-
nacional han omplert de música 
clàssica el municipi. 
2015
Josep Bros, Mireia Pintó, Vla-
dislav Bronevetzky, Anna Alàs,     

Josep Ramón Olivé, Pedro Be-
riso, el cor infantil Amics de la 
Unió i Maria Solozobova.
2016
Núria Rial, Mac McClure, Mireia 
Pintó, Quartet Melt, la Orquestra 
de Cambra de Terrassa i Vladis-
lav Bronevetzky.
2017
Duo Baldo, Ainhoa Arteta, Marco 
Evangelisti, Maria Solozoboba, 
Meehae Ryo, Vladislav Brone-
vetzky, Mireia Pintó i Arcattia 
Ensemble

Programació d'es-
pectacles infantils

El públic infantil i familiar ha 
pogut gaudir al municipi dels 
espectacles programats pel 
col·lectiu Xarxa. Els diumen-
ges a la tarda s'han consolidat 
com el dia del teatre infantil. 
Els pares i infants han pogut 
veure al Teatre Casal Cultural  
els següents espectacles:
- Marcel Gros
- En contes d'un Cove
- Filumí, caçador de mosquits
- Tut-Turutut la princesa!
- Les princeses també es tiren 
pets
- Kissu
- Tot plegat
- De què fan olor els pets
- Les supertietes
- La Rateta
- Draps
- Tea Time
- Menuda Comedia

·11·
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Setembre de 2016

Comença el curs a l'escola Monsenyor 
Gibert amb importants millores

A l'exterior de l'escola és on s'han 
realitzat les principals millores. 
S'ha pavimentat el pati aconse-
guint una zona molt més àmplia i 
amb més bones condicions. Per al-
tra banda, també s’ha reperfilat el 
talús de terres que separa el pati 
del camp de futbol i s'ha instal·lat 
nou mobiliari exterior. Per altra 

Març de 2017
S'anuncia la construcció de l'edifici definitiu 
per a l'escola Pla del Puig i un nou pavelló al 
seu entorn
L'escola Pla del Puig tindrà un edi-
fici definitiu després de 10 anys 
en casetes provisionals. El govern 
municipal ha treballat durant la 
darrera legislatura per tal de peti-
cionar que el Govern de la Genera-
litat posés els recursos necessaris 
per a fer-ho realitat. Finalment, al 
març d'aquest 2017 el Departa-
ment d'Ensenyament ha anunciat 
que es licitarà la redacció del pro-
jecte executiu i de direcció d’obra 
abans de finalitzar l’any. Paral·le-
lament l'Ajuntament ha anunciat 

la construcció d'un segon pavelló 
municipal  ubicat en el recinte de 
l'escola, que serà utilitzat com a 
gimnàs durant les hores lectives i 
com a poliesportiu municipal fora 
de l’horari escolar. L’Ajuntament 
assumirà el cost de construcció 
del nou equipament i també es farà 
càrrec de les despeses derivades 
del seu funcionament. Aquest mes 
de juny ja s'han realitzat els son-
dejos i un aixecament topogràfic al 
terreny on s'ha d'ubicar l'escola i el 
nou equipament. 

banda també s’ha renovat tota la 
fusteria de l’edifici dels més pe-
tits i s’ha instal·lat tota la fusteria 
d’alumini i les seves corresponents 
proteccions solars a tot el recinte.
Finalment, l'Ajuntament també ha 
realitzat treballs de millora en el 
mur que envolta el recinte.

Any 2017
Ajuts per escoles 
i per AMPAs

Aquest any 2017 el consisto-
ri està formalitzant convenis 
amb els centres educatius 
del municipi i amb les se-
ves Associacions de Pares 
i Mares. Concretament amb 
la llar d'infants Les Oliveres, 
i les escoles Pla del Puig, 
Monsenyor Gibert i l’Escola 
Paidos. Amb aquests con-
venis, l'Ajuntament destina 
entre 600 i 800€ en ajuts 
per a diferents projectes que 
proposen les escoles i les 
associacions de pares i ma-
res. Els projectes són variats 
i es sol·liciten en funció de 
les necessitats i voluntats 
de cada centre. Alguns dels 
projectes són inversions en 
el centre com la renova-
ció de material per a la llar 
d'infants o les inversions ne-
cessàries per a millorar el 
Wifi a l'escola Pla del Puig. La 
resta de propostes són diver-
ses i inclouen entre altres les 
despeses derivades de la ce-
lebració de la festa del desè 
aniversari de l'escola Pla del 
Puig, ajudes en les sortides 
escolars de Monsenyor Gi-
bert o activitats diverses per 
donar a conèixer les festes 
i les tradicions locals entre 
els alumnes de l'escola Pla 
del Puig.
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S'introdueix el “tiquet menjador escolar bo-
nificat” com a pal·liatiu a la manca de bus 
escolar dels migdies als barris perifèrics

Juny de 2016

L'Ajuntament destina anualment 
una partida de 21.000€ per tal 
d’oferir el servei de menjador bo-
nificat al 50% per aquells alumnes 
empadronats al municipi però que 
viuen a Torroella de Baix, a La Ro-
saleda, a Les Brucardes a Pineda 
de Bages o en disseminats i ca-
ses aïllades i que estudien en al-
gun dels centres educatius públics 
del municipi. Aquesta bonificació, 
que s'ha implantat aquest curs 
2016/2017,  s'ha instaurat per tal 
d’oferir un ajut a les famílies que 

abans disposaven del servei gratuït 
de transport escolar als barris, al 
migdia, i que ara fa cinc anys va ser 
retirat per part de la Generalitat de 
Catalunya. El govern municipal ha 
desenvolupat aquest projecte del 
“tiquet menjador escolar bonificat” 
com a una opció més racional en 
la despesa i més sostenible am-
bientalment que la d’introduir un 
bus escolar als migdies als barris 
amb un cost fixe més elevat i amb 
un benefici directe menor sobre les 
famílies.

El bus escolar 
arriba a Pineda 
de Bages

Any 2016

Durant l'any 2016 la línia de 
bus escolar que fins el curs 
2015/2016 cobria el servei 
des de La Rosaleda fins al 
nucli de Sant Fruitós de Ba-
ges, ha allargat el seu servei 
per tal de donar cobertura 
als veïns de la urbanització 
de Pineda de Bages que es-
tan escolaritzats en centres 
del nucli del municipi.

Ajuts pel menja-
dor escolar de la 
llar d'infants 

Octubre de 2016

L’Ajuntament ha atorgat un 
ajut econòmic pel servei de 
menjador a aquelles famílies 
que es troben en una situació 
socioeconòmica desfavori-
da i tenen fills escolaritzats 
a la llar d’infants municipal. 
Enguany s’han establert dos 
trams de barem econòmic 
de manera que les famílies 
en situacions econòmiques 
difícils han pogut optar a una 
beca que cobreix fins el 80% 
del cost del servei de menja-
dor. 

L'INS Gerbert d'Aurillac oferirà un nou cicle 
formatiu a l’entorn del món del vi  

Abril de 2017

Sant Fruitós de Bages oferirà,  el 
proper curs acadèmic 2017/2018, 
un cicle formatiu de grau superior 
en màrqueting i publicitat a l’entorn 
de la vinya i el vi. El Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
ha atorgat al municipi aquest ci-
cle que proporcionarà als alumnes 
que el cursin, els coneixements ne-
cessaris en matèries de publicitat 
i màrqueting, enoturisme, elabora-
ció de vins i cultura vitivinícola. El 
mòdul, que tindrà una durada de 
dos anys acadèmics, s’impartirà de 
forma dual i per tant els alumnes 
combinaran la formació teòrica a 
l’aula amb la pràctica en diferents 
cellers i empreses de la comarca. 

En aquest sentit, diferents cellers 
de de la DO Pla de Bages i del Gre-
mi d’hoteleria i turisme del Bages 
s'han implicat en aquest nou pro-
jecte que consideren que serà be-
neficiós per a tota la comarca. La 
obtenció d'uns estudis de formació 
professional per Sant Fruitós de 
Bages ha estat un dels objectius 
principals en matèria d’ensenya-
ment per l’actual govern municipal 
i amb aquest Grau es veu recom-
pensada la tasca realitzada des de 
l’Ajuntament, considerant que és 
una gran oportunitat per al munici-
pi i per a tota la comarca del Bages.
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Sant Fruitós de Bages, Ciutat del Bàsquet Català 2016
Sant Fruitós de Bages ha estat du-
rant tot el 2016, Ciutat del Bàsquet 
Català. El municipi ha realitzat més 
d'una cinquantena d'activitats a 
l'entorn d'aquest esport, s'ha edi-
tat un llibre, s'han pogut visitar 
exposicions, s'han construit nous 
equipaments i més d'un centenar 
de voluntaris han fet possible que 
Sant Fruitós fos, durant un any, ciu-
tat. El 14 de gener de 2017 es va 
celebrar la cloenda amb tot un dia 
d'activitats i es va passar el relleu 
a Sant Cugat del Vallès, Ciutat del 
Bàsquet Català 2017.

Fotografia grupal de les institucions durant la festa de cloenda

Placa d'inauguració de la nova pis-

ta poliesportiva Pla del Puig

Equip de voluntaris que van fer possible les diferents activitats

El Boti-Boti , la mascota

Exposició "100 anys de basquetbol 

a Catalunya, del pati al parquet"

Comissió organitzadora 

Reconeixement en la Festa del 

Bàsquet Català

Concert de Basket Beat

Llibre "Sant Fruitós, passió pel 

bàsquet"

Trobada d'escoles de bàsquet

·14·
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 Any 2016

El llegat de l'any del bàsquet

Any  2017

Forta aposta per 
l'esport en l'exer-
cici 2017
El pressupost pel 2017 des-
tina més de 177 mil Euros 
per a reformar alguns equi-
paments i dotar de nous 
serveis d’altres. Al camp de 
futbol municipal s’hi ha des-
tinat una partida de 93.000€ 
per a realitzar les tasques 
de manteniment de la gespa 
artificial, la millora de l’en-
llumenat del camp,  la cons-
trucció de les noves oficines 
pel club i el nou magatzem, i 
també la nova lluminària pel 
camp  de futbol 7. Al pavelló 
municipal s'hi ha destinat 
una partida de 35.000€ per 
renovar  la il·luminació in-
terior i per a tasques de re-
paració dels vestidors i lava-
bos. La piscina municipal ha 
estrenat aquesta temporada 
d'estiu uns nous accessos 
que han consistit en ampliar 
l’entrada i la instal·lació d’un 
torn doble d’accés per tal de 
facilitar les entrades i sorti-
des. S'han destinat 25.000€ 
per a la realització d'aquests 
treballs.  A les urbanitza-
cions s'ha dut a terme la se-
gona fase de la pista polies-
portiva de Torroella de Baix i 
la fase 5 del condicionament 
de la zona esportiva de la Ro-
saleda.

Maig de 2017

Sant Fruitós tindrà un segon pavelló 

L’Ajuntament construirà un segon 
pavelló municipal ubicat dins l’àm-
bit de la nova escola Pla del Puig 
que ha de construir el Govern de 
la Generalitat. Els projectes del 
Departament  d'Ensenyament in-
clouen la construcció d'un gimnàs 
pel centre i en aquest sentit l'Ajun-
tament ha proposat fer-se càrrec 
del cost del projecte per construïr 
el gimnàs i un segon pavelló pel 
municipi que alhora serveixi pel 
recinte escolar. La construcció 

d’aquest nou equipament es con-
sidera molt adient per part del 
consistori ja que, per una banda 
es troba molt proper a les altres 
instal·lacions esportives existents, 
i per altra banda els alumnes del 
centre disposarien d’una instal·la-
ció esportiva més gran i més ben 
equipada. Ja s'han començat a rea-
litzar els sondejos en el terreny on 
s'ha d'ubicar aquest segon pavelló 
amb gimnàs.

La celebració durant l'any 2016 
de Sant Fruitós Ciutat del Bàs-
quet Català ha deixat al municipi 
nous equipaments per a la pràc-
tica esportiva. Per una banda s'ha 
construït una nova pista polies-
portiva a l'escola Pla del Puig que 
va ser inaugurada durant la festa 
de cloenda de l'any del Bàsquet. 
La urbanització de Les Brucardes 
també ha inaugurat aquest passat 
mes de maig una pista poliespor-
tiva pavimentada al costat del parc 
infantil i s'ha arranjat el seu entorn 
i finalment Torroella de Baix tam-
bé  compta amb una nova  pista de 
bàsquet pavimentada ubicada al 
costat del camp de futbol, el què ha 
permès crear un punt de trobada 
per a la pràctica de diferents mo-
dalitats esportives.
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Novembre de 2015

S'aprova la rebaixa 
de l'IBI de tots els 
immobles
A proposta del govern munici-
pal el ple de novembre de 2015 
va aprovar una rebaixa de l'Im-
post de Bens Immobles que ha 
beneficiat a tots els propietaris 
del municipi. Aquest canvi va 
ser possible gràcies a l'aplica-
ció del coeficient general d’ac-
tualització de valors cadastrals 
i el tipus de gravamen adequat, 
resultat de l’aposta de l’Ajunta-
ment perquè els ciutadans pu-
guin beneficiar-se d’una rebaixa 
d’acord amb la legalitat. Això ha 
significat que el consistori deixi 
d’ingressar més de 255.000 eu-
ros a l’any, una disminució que 
el govern ha compensat amb la 
racionalització de la despesa.

Novembre de 2016

Reducció del 50% 
en  la taxa del mer-
cat municipal i con-
gelació de la resta 
d'impostos
El govern ha rebaixat al 50% les 
taxes que s’han d’abonar per les 
parades del mercat municipal a 
la meitat, per tal de potenciar 
l’activitat dels paradistes del 
mercat. Durant el 2017 també, 
de forma genèrica, s'han conge-
lat els impostos i taxes després 
de 2 anys de baixades. 

El pressupost del 2017 augmenta respecte 
l'any anterior tot i la baixada d'impostos 

El pressupost pel 2017 ascendeix 
a 10.291.104,94€, el què suposa 
un increment del 2,20 % respecte 
l’any 2016, tot i la baixada d’impos-
tos i taxes. Aquest pressupost s’ha 
elaborat tenint en compte el man-
teniment i la millora dels serveis, 
la racionalització de la despesa, 
la consolidació de les inversions 
ja iniciades i la proposta de noves 
inversions. Pel què fa al percentat-
ge d’inversions, ha augmentat un 
11,66 % respecte el 2016. Pel què fa 
al capítol 2 de despeses ordinàries 
hi ha una variació del 0,57%, man-
tenint-se les despeses en serveis i 

Novembre de 2016

incrementant la inversió. En quant 
a les ordenances fiscals, el govern 
municipal ha rebaixat en un 2% la 
plusvàlua, passant del 20% al 18%, 
i també ha ampliat de forma gene-
ralitzada el rang de bonificació de 
la plusvàlua passant dels 60.000€ 
als 86.000€ el valor cadastral de 
tall per bonificar-se el 50% de l’im-
post. Els pressupost del 2017 es 
va aprovar el mes de desembre de 
2016, sent el pressupost aprovat 
amb més celeritat de la història del 
consistori santfruitosenc.
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Octubre de 2016

L'Ajuntament paga 
amb celeritat

El consistori ha pagat als seus 
proveïdors, en el quart trimestre 
de 2016, amb una mitjana de 16 
dies des del registre de la factura 
a l’Ajuntament, abonant d'aquesta 
manera la totalitat dels pagaments 
amb molta més antelació que els 
terminis que estableix la llei que 
són de 30 dies. Durant el tercer 
trimestre del 2016 la mitjana va 
ser de 27,79 dies. En aquest perío-
de s'han pagat 573 factures dins 
d'aquest  termini i només 3 factu-
res fora de termini, abonant un to-
tal de 861.092,09€ als proveïdors.

Es tanca l'exercici 2016 amb un estalvi 
acumulat de més de 5 milions d'Euros

L'Ajuntament ha estalviat aquest 
2016 1,4 milions d'euros ampliant 
i millorant els serveis i la gestió 
dels recursos. Aquest import, si 
s'afegeix a la guardiola del consis-
tori d'aquests darrers anys, suma 

Maig 2017

un total de 5,2 milions d'euros que 
permetran que aquest 2017 les in-
versions que es duen a terme es 
poden finançar amb recursos pro-
pis en comptes de demanar crèdit 
a les entitats financeres.   
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2016 - 2017

L'ajuntament no s'en-
deuta amb crèdits

Durant l'exercici del 2016 i l'inici 
d'aquest 2017, l'Ajuntament no ha 
demanat cap crèdit amb cost a cap 
entitat bancària gràcies a la bona 
gestió econòmica que s'ha dut a 
terme. El romanent de l'exercici 
del 2016 ha permès realitzar im-
portants inversions sense endeu-
tament. Durant el 2016 l'únic crèdit 
que ha demanat el consistori ha 
estat la inversió de 853.000€ per 
a la renovació de l'enllumenat LED 
que ha estat finançat per l’IDAE a 
interès 0. Aquest 2017 s'està tra-
mitant un préstec a la Diputació de 
Barcelona a cost 0 per finançar di-
ferents inversions municipals.

2015-2017

Molt bona acollida de les bonificacions per 
la taxa de residus
Augmenten les bonificacions en la 
taxa de residus per aquells ciuta-
dans que fan ús de la deixalleria 
municipal i aquells que fan com-
postatge amb la matèria orgànica,  
Durant l'any 2016 un total de 190 
famílies es van acollir a la reducció  
d'un 25% de la taxa municipal grà-
cies a haver fet ús de la deixalleria 
municipal un mínim de 19 vegades. 
A juny de 2017 ja han estat 240 fa-
mílies les qui s'han acollit a aquesta 
bonificació del 25%. Recordem que 
la ordenança fiscal estableix bare-

ms de bonificacions des del 5% fins 
al 25% en funció de les aportacions 
que es fan a la deixalleria. Pel què 
fa al compostatge casolà, un total 
de 11 persones també s'han acollit 
a aquest servei que bonifica en un 
25% acumulable més a la taxa de 
residus. Recordem que la modifi-
cació de la ordenança també inclou 
una tarifa reduïda de la taxa pels 
majors de 65 anys que  viuen sols 
a la que s'han acollit, durant l'any 
2016, 168 persones.
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L' Ajuntament inse-
reix a 30 persones 
a través dels Plans 
d'Ocupació Local 

En el marc del programa dels Plans 
d'Ocupació Local, 30 persones han 
treballat a l'Ajuntament al llarg 
dels anys 2015, 2016 i el 2017. Les 
persones que han ocupat aquests 
llocs de treball han realitzat, prin-
cipalment, tasques de suport a 
diferents àrees de l'Ajuntament. 
Per altra banda, en el marc d'al-
tres programes també s'han creat 
nous llocs de treball. L'any 2015 es 
van inserir 2 persones amb el pro-
grama PEMO's i entre el  2016 i el 
2017 tres persones  més a través 
del programa Rubik, un programa 
per introduir al mercat laboral per-
sones a l’atur usuàries de Serveis 
Socials.

2015- 2017

Plans d'Ocupació Local 2016

Plans d'Ocupació Local 2017

Plans d'Ocupació  Local 2015

2015 - 2017

217 persones 
troben feina

El Servei Local d'Ocupació 
(SLO) ha treballat per tal que 
217 persones hagin trobat feina 
des del mes de maig del 2015 i 
fins al maig d’aquest any 2017. 
En aquest període, aquest ser-
vei ha realitzat un total de 365 
atencions individualitzades a 
usuaris, més de 2000 persones 
han assistit al Club de la Feina 
i s'ha realitzat un seguiment 
personal a 738 persones. Tam-
bé cal destacar la gestió de més 
200 ofertes de feina i haver do-
nat d'alta a 180 noves empreses 
al SLO. Aquest servei municipal 
també ha realitzat les tasques 
de posar en contacte a més de 
500 candidats amb empreses 
de la comarca, que han acabat 
cobrint 70 llocs de treball.

Programes 
d'inserció

2015 - 2017

S'ha col·laborat en diferents 
programes i projectes d'inser-
ció laboral amb diferents ad-
ministracions públiques, com 
la Diputació de Barcelona o el 
Consell Comarcal, encaminats 
a inserir diferents col·lectius 
amb risc com poden ser els jo-
ves o els majors de 45 anys. 

La formació, 
la clau

2015 - 2017

El Servei Local d'Ocupació (SLO) 
ha programat diferents for-
macions, orientades a usuaris 
del servei, per tal d'abastir-los 
dels recursos necessaris per 
tal de ser més autònoms en 
la recerca de feina i per d'ad-
quirir més competències per 
tal de fer front a un procés de 

selecció amb més garanties. 
En aquest sentit s'han rea-
litzat cursos d'alfabetització 
digital en la recerca de feina, 
coaching ocupacional, disseny 
gràfic i informàtica bàsica així 
com formació més específica 
en àrees com la manipulació 
d’aliments o com a operadors 
de carretons. Al llarg d'aquest 
2017 es programaran de nous 
formacions encaminades a 
aquest mateix sentit.
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Desembre de 2015 Desembre de 2016

L' Ajuntament reconeix la trajectòria empresarial 
de les empreses del municipi

Reconeixement a Raymond Tecniacero, Cal Marquet i 
Sarauto

Reconeixement a Denso Barcelona, Tecdima SL, Pujol 
Metalcasting i Cromoduro Botifoll

Visites institucionals

L' Ajuntament de Sant Fruitós ha vi-
sitat, en aquests dos anys, diverses 
empreses ubicades al municipi per 
tal de crear sinergies entre el con-
sistori i l’empresa i per parlar de 
projectes de futur conjunts. Aques-
tes són algunes de les empreses.

Freigel Foodsolutions

Tèxtil Ribbons

RMT Logístics

Macsa ID

Euromadem

Denso Barcelona

Cromoduro Botifoll

Capatest

·19·

Anys 2016 i 2017

butlletí especial mitja legislatura.indd   19 27/07/2017   9:26:43



J O V E N T U T

ESPECIAL MITJA LEGISLATURA

Els joves es fan a 
mida el seu estiu 
en les trobades 
joves

2015, 2016 i 201724 de novembre de 
2016
200 delegats es 
troben a Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages ha acollit 
la 31a edició de la trobada de de-
legats d’ensenyament secundari 
de les comarques del Bages i el 
Moianès. Aquesta reuneix als re-
presentants dels estudiants en una 
jornada d’intercanvi d’experièn-
cies, d’informació i formació, per 
donar-los suport i recursos. La re-
unió  va girar a l’entorn de l’asset-
jament a les aules i com poden ells, 
com a delegats, contribuir perquè 
aquest problema sigui menys fre-
qüent en els seus instituts. 

Cada mes de maig els joves 
del municipi tenen una cita a la 
Trobada Jove per tal de fer pro-
postes de les activitats que es 
realitzaran durant l'estiu al mu-
nicipi. L'Ajuntament aposta per-
què siguin els mateixos joves qui 
decideixin i prenguin part en la 
realització del programa d'acti-
vitats per tal de fer-los més par-
tíceps del què ha de ser el seu 
estiu. 

Febrer de 2017
Nous equips d'entre-
nament a l'aire lliure
Torroella de Baix i El Bosquet dis-
posen de 2 nous aparells de Street 
Workout. La instal·lació d'aquests 
equipaments és fruit d'una deman-
da del col·lectiu jove per a tenir 
nous equipaments esportius i d'oci 
a l'aire lliure.

2015 - 2017
Es consoliden els 
programes pels
joves

·20·

L’àrea de joventut consolida any 
rere any els diferents programes 
dirigits al col·lectiu jove. El pro-
grama de Punt d'Informació i Di-
namització als Centres d'Ensen-
yament Secundari (PIDCES) dóna 
suport als centres de secundària 
del municipi a través de diferents 
activitats. Un altre dels programes 

més destacats és l'encarat a l'apo-
derament dels joves a través de 
tallers i activitats diverses que fan 
aquests prenguin part en activitats 
de lleure que alhora són educati-
ves. En l'àmbit de la formació, en 
els tallers Ocupa't es programen 
cursos on aquest col·lectiu pot am-
pliar els seus coneixements per 
inserir-se al mercat laboral amb 
més facilitat. A banda d'aquests 
programes anuals, l'oficina jove de 
l'Ajuntament fa programacions es-
pecials a la primavera, a la tardor i 

a l'estiu i treballa en xarxa amb al-
tres programes d'àmbit local i co-
marcal amb l'objectiu de realitzar 
propostes de qualitat i atractives. 
Una altra de les apostes d'aques-
ta legislatura ha estat permetre 
que els joves programin el concert 
de la setmana jove. A més a més 
aquest any, per primera vegada, 
s'ha obert una línia de subvencions 
per a entitats juvenils municipals 
dotada amb 500€ per tal d'impul-
sar l’associacionisme.
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2015 - 2017

Una setmana 
d'activitats per a la 
Gent Gran
La Setmana de la Gent Gran es 
consolida any rera any oferint un 
conjunt d'activitats per tal de pro-
moure l'oci, la salut i l'envelliment 
actiu al municipi. El dinar de la gent 
gran, les excursions i els especta-
cles són les activitats amb més 
bona acollida de la Setmana

2016 - 2017

Línia d'ajuts per a 
les quotes de la 
residència d'avis

2016 - 2017

Torroella de Baix 
estrena nous equipa-
ments i activitats

El barri de Torroella de Baix ha es-
trenat aquest passat mes de gener, 
una nova instal·lació per a la pràc-
tica de l'exercici físic per a la gent 
gran i un nou circuit de salut. Pa-
ral·lelament, ha entrat en funciona-
ment  en aquest mateix barri una 
activitat pilot, amb molt bona aco-
llida, amb l'objectiu d'apropar i do-
nar recursos d'oci, salut i envelli-
ment actiu a la població. El projecte 
s'ha iniciat amb la oferta de dues 
hores setmanals gratuïtes de gim-
nàstica de manteniment. Aquesta 
iniciativa municipal es preveu fer 
extensible paulatinament en altres 
barris del municipi.

2015 - 2017

Cicle de passejades  
de la gent gran

Millores a l'Esplai

El cicle de passejades "A cent 
cap als 100" és un punt de tro-
bada amb persones d’altres 
municipis per a la pràctica fí-
sica i on es gaudeix d’un dia 
tranquil i amè. Els participants 
en aquestes darreres dues 
edicions han fer sortides a di-
ferents indrets del territori i el 
passat 22 de febrer va ser Sant 
Fruitós de Bages qui va acollir 
la trobada a nivell català

Març de 2017

L'Esplai d'avis ha estrenat en-
guany una nova tarima per tal 
de realitzar representacions en 
diferents festes i celebracions. 
A banda també s'han renovat 
totes les cadires per un mobi-
liari molt més còmode i adap-
tat a les necessitats de la gent 
gran.

L'Ajuntament ha implantat des del 
passat 2016 una nova línia d'ajuts 
per fer front a les quotes de la re-
sidència d'avis municipal. Aquests 
ajuts van destinats a aquelles 
persones que necessiten fer ús 
d'aquest servei i que per motius so-
cioeconòmics no poden fer-hi front. 
L'any 2016 es van destinar 40.000€ 
per aquesta finalitat. Aquest 2017 
la línia d'ajuts és de 60.000€.

butlletí especial mitja legislatura.indd   21 27/07/2017   9:26:46



T U R I S M E

ESPECIAL MITJA LEGISLATURA

Octubre de 2015
Octubre de 2016
Els Benet Games es 
consoliden
Els Benet Games s'han converit en 
la  fira de referència en l'àmbit es-
portiu, familiar i d'oci del territori 
català. En la seva segona i tercera 
edició, més de 10.000 persones 
han gaudit de les activitats que 
s'han dut a terme al Bosquet i al 
Monestir de Sant Benet de Bages. 
La fira realitza propostes d’esports 
a l’aire lliure que combina activitats  
d’oci i familiars, música, activitats 
competitives i zona d’exposicions. 
El festival enguany es celebrarà el 
cap de setmana del 7 i 8 d'octubre.

Nova borsa 
d'habitatges turístics 

Maig de 2017 Abril de 2017

Sant Fruitós a la 
xarxa de senders
Sant Fruitós de Bages s'incorpora a 
la xarxa de camins turístics del Ba-
ges que enllaçarà els 30 municipis 
de la comarca. Aquests vials seràn 
aptes per a la pràctica del sende-
risme i per a bicicleta de muntanya 
i alguns per a fer rutes en cavall. 
La xarxa comptarà amb més de 
1.000 Km de camins a través de 
59 itineraris diferents.  El projecte 
es troba en fase de senyalització i 
un cop finalitzat permetrà recórrer 
tota la comarca dins una mateixa 
xarxa de camins i enllaçarà amb 
altres senders senyalitzats de les 
comarques veïnes.

Nous punts d'infor-
mació turística
L'Ajuntament i diverses empreses 
del municipi participen en el pro-
grama "Punts d'Informació Turísti-
ca" (PIT). Aquest projecte, impulsat 
per la Diputació de Barcelona amb 
col·laboració amb el Consell Co-
marcal del Bages vol promocionar 
el territori a través dels diferents 
establiments turístics de cada mu-
nicipi. En aquest sentit es preveu 
crear punts d'informació fora de 
les pròpies oficines turístiques i 
així fomentar la participació de tots 
els agents implicats des del pròpi 
territori per tal de crear sinèrgies 
entre empresa i administració.

Març de 2017

·22·

El consistori està impulsant una 
borsa d'habitatges turístics per 
aprofitar les potencialitats turís-
tiques del municipi i alhora donar 
resposta a una creixent demanda 
d’oferta de places. La nova pro-
posta d’un borsa interna vol regu-
lar l'oferta i alhora assegurar que 
s’ofereixi un bon servei al visitant. 
Els habitatges són immobles ce-
dits pels seus propietaris als visi-
tants a canvi d’una contraprestació 
econòmica, per a una estada tem-
poral. L’Ajuntament facilita tots els 
tràmits necessaris a realitzar als 
propietaris i en fa difusió.
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El municipi és 
present en fires 
especialitzades

La Fira del Caçador 
pren més força en 
cada edició

2015 - 2017

Els principals exponents turístics 
del municipi s'han donat a conèixer 
aquests darrers 2 anys en diverses 
fires especialitzades en gastrono-
mia i turisme de proximitat. El mer-
cat del Ram de Vic o la Fira Alicia't 
a Sant Benet de Bages han estat 
algunes de les fires on Sant Frui-
tós de Bages hi ha estat present. 
Els visitants a l'estand del municipi 
han pogut degustar arrossos per 
promocionar la Festa de l’Arròs i 
també han tingut una forta presèn-
cia els vins del celler local del Mas 
de Sant Iscle. Enguany  s'han dis-
senyat unes copes de vi amb el 
logotip de la Festa de l'Arròs per 
tal de promocionar els dos actius 
gastronòmics més destacats del 
municipi: el vi i l'arròs.

Fira Alicia't 2017

Mercat del Ram 2017 Nova copa de vi logotipada

La IV edició de la Fira del Caçador 
ha comptat amb la presència de 
l'alcaldessa d'Archidona, Mercedes 
Montero, un municipi que comp-
ta amb una fira especialitzada en 
aquest sector amb més 25 anys 
de trajectòria. La trobada ha servit 
per establir vincles de col·labora-
ció entre els 2 municipis.

·23·
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Municipi 
cardioprotegit

Octubre de 2016

L’Ajuntament, amb l’objectiu d'am-
pliar i de cardioprotegir tot el mu-
nicipi, ha adquirit 4 nous desfibri-
l·ladors, un per a cadascuna de les 
urbanitzacions. D'aquesta manera 
el poble disposa de 8 desfibril·la-
dors fixes ubicats a les urbanitza-
cions i també a la Biblioteca Muni-
cipal, a la Policia Local, al Pavelló 
d’Esports i al Nexe; també disposa 
de 2 unitats mòbils, una de com-
partida entre el Camp de futbol i 
la Piscina Municipal i l’altre a l’in-
terior d’un vehicle de la policia lo-
cal amb servei les 24 hores del dia. 
Recordem que durant aquest any 
també s’han dut a terme un seguit 
d’accions com tallers a les escoles 
i formació als ciutadans per tal que 
els puguin utilitzar en cas que sigui 
necessari. La localització dels apa-
rells també es pot fer a través de 
l'APP municipal a Cardiocity 112.

Es millora el control 
de plagues al 
municipi

Març de 2017

Des del mes de març d'aquest any 
2017, Sant Fruitós de Bages dis-
posa d'un programa de control in-
tegral de plagues, que inclou els 
serveis de desratització, desinsec-
tació i desinfecció de la via pública 
i de les dependències municipals, 
el servei de control de la població 
de coloms i el servei de prevenció i 
control de la legionel·losi. Fins ara 
aquests serveis s'havien donat de 
forma adequada però contractant 
les diferents accions a dur a terme 
de forma separada. La contracta-
ció d'aquest servei de forma inte-
grada permetrà fer un control més 
exhaustiu dels riscos presents en 
el medi i es vetllarà de forma més 
insistent per la salubritat pública, 
garantint la seguretat dels espais 
públics i alhora protegint el medi 
ambient.

Per tal de controlar la població de 
coloms al municipi,  s’ha incorporat 
un nou sistema de control, a través 
d’un fàrmac anticonceptiu. Aques-
ta mesura és molt menys agressi-
va que les captures en xarxa que 
s'han realitzat fins ara i la implan-
tació d'aquest mètode de control 
ha obtingut molts bons resultats 
en d'altres municipis on ja s'ha im-
plantat. 

Campanyes de sensibilització 
per a la salut pública

2015 - 2017

El consistori considera de vital 
importància impulsar campan-
yes de sensabilització sobre 
aquells temes que afecten a la 
salut de les persones. Una de 
les campanyes on s'ha fet més 

incidència en els darrers anys 
ha estat en la de prevenció del 
mosquit tigre, editant fulletons 
informatius per a la ciutadania 
amb consells i recomanacions 
per tal de fer-hi front.

Març de 2017

S'implanta un fàr-
mac anticonceptiu 
pels coloms

Maig de 2017

El nou CAP, més 
aprop

L'Ajuntament ha ofert al Servei Ca-
talà de la Salut, l'edifici de l'antiga 
biblioteca municipal per tal d'ubi-
car-hi aquest nou equipament tan 
necessari pel poble.
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Horts socials
municipals

2016 i 2017

L'Ajuntament ha impulsat un 
programa innovador al muni-
cipi per tal de cedir, de forma 
temporal, una parcel·la a La 
Sagrera, per a conrear-hi. Les 
cessions d'aquest horts de 
82m2, s'han realitzat tenint 
en compte les prestacions 
econòmiques de les persones 
interessades en aquest pro-
jecte.

Horts per evitar 
l'exclusió de joves

2016 i 2017

Per segon any consecutiu l'Ajun-
tament col·labora amb un projecte 
per tal d’inserir laboralment a jo-
ves santfruitosencs en risc d’ex-
clusió social treballant als Horts de 
Sant Benet de Bages, cedits per la 
Fundació Catalunya-La Pedrera. En 
aquest projecte el consistori pro-
posa, des de les àrees de serveis 
socials i d’ocupació, la contractació 
de joves del municipi d’entre 16 i 
28 anys en risc d’exclusió. 

Treball conjunt amb 
Cáritas

2015 - 2017

L’Ajuntament i Càritas treballen de 
la mà per desenvolupar activitats 
adreçades a persones en situació 
de dificultat o risc d’exclusió so-
cial, que permetin millorar la seva 
qualitat de vida, la seva autonomia 
i facilitar la reinserció social. En 
aquest sentit el consistori destina 
1.500€ anuals a la compra d'ali-
ments per a l'entitat i també es fa 
càrrec de la gestió del seu trans-
port. A banda, també s'encarre-
ga de valorar les necessitats de 
cada família per tal de derivar-la a 
l'entitat. Aquest mes de juny, i per 
cinquè any consecutiu, s'han orga-
nitzat un sopar solidari per tal de 
recaptar fons per realitzar millo-
res en les instal·lacions del centre i 
donar un millor servei als usuaris. 
Enguany  en el sopar s'han recap-
tat 800€ dels tiquets del sopar de 
les 120 persones que van assis-
tir-hi. Recordem que Cáritas és una 
entitat sense ànim de lucre que té 
com a finalitat atendre i ajudar a 
les persones que viuen en situació 
de pobresa, de risc o d'exclusió so-
cial.

Més eines i suport 
per a les dones

2015 - 2017

Eradicar la violència de gè-
nere i fer a les dones més 
segures de si mateixes,  són 
els principals objectius de les 
diferents accions que s'im-
pulsen al llarg de l'any des 
de l'Ajuntament. A l'entorn 
del 25 de Novembre i del 8 de 
Març el consistori programa 
diferents accions de sensi-
bilització, formació i denún-
cia, i també actes lúdics on el 
col·lectiu gaudeixi de l'oci en 
comú. Enguany s'ha realitzat 
una sortida cultural a Elna i 
s'han programat dues activi-
tats amb molt bona acollida: 
un taller d'empoderament 
femení i un curs de defensa 
personal.

Cal Clic es trasllada 
a la biblioteca
Cal Clic, l'espai socieducatiu muni-
cipal, treballa a la biblioteca muni-
cipal realitzant una tasca educati-
va i preventiva amb infants i joves 
fora de l'horari escolar. Enguany 
s'ha incorporat a la programació 
habitual el Clic Libertempo, una ac-
tivitat inclusiva de lleure esportiu 
per a infants i joves de 6 a 16 anys.

2015 - 2017
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8 de juliol de 2016

Visita institucional 
del President de la 
Generalitat Carles 
Puigdemont

El President de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, va visitar l'Ajunta-
ment de Sant Fruitós en la que era 
la seva primera visita al municipi. 
L'alcalde, l’equip de govern i la res-
ta de regidors municipals el van 
rebre a la sala de plens. Puigde-
mont va destacar que Sant Fruitós 
de Bages és un municipi singular ja 
que combina la tradició, exemplifi-
cant-ho amb Sant Benet de Bages, 
amb la modernitat, posant com a 
referent les empreses punteres en 
innovació del municipi. Posterior-
ment va signat el llibre d’honor de 
l’Ajuntament i va rebre de la mà de 
l'alcalde dues pilotes de bàsquet 
commemoratives de Sant Fruitós 
de Bages, Ciutat del Bàsquet Ca-
talà 2016 i 2 llibres de la historia 
del municipi i del monestir de Sant 
Benet.

12 de desembre de 
2016

S'aprova avançar 
l'horari dels plens 
municipals per fer 
un pas endevant cap 
a la reforma horària

El ple municipal del passat 12 de 
desembre de 2016 va aprovar la 
celebració dels plens a les 6 de la 
tarda en comptes de les 8 tal i com 
s'havia fet fins al moment. Aques-
ta modificació ha suposat un pas 
endevant cap a la reforma horària, 
una iniciativa ciutadana que impul-
sa canvis horaris perquè les perso-
nes puguin gaudir de més llibertat 
en la gestió del temps. La iniciati-
va de la reforma horària proposa 
compactar la jornada laboral per 

sortir abans de la feina, introduir 
horaris laborals més flexibles 
d’entrada i sortida, avançar les ho-
res dels àpats i sincronitzar els ho-
raris de les empreses, institucions 
i actors socials i culturals. L'Ajunta-
ment amb aquesta iniciativa pretén 
fer un pas endavant cap a aquesta 
reforma i convertir-se en una ins-
titució exemplificadora per tal que 
s’hi adhereixin altres ens privats i 
públics i fer avançar la societat cap 
aquest camí.

·26·

butlletí especial mitja legislatura.indd   26 27/07/2017   9:26:53



S E G U R E T A T  C I U T A D A N A

·27·

Setembre de 2016

S'instal·la un radar 
informatiu 

L’Ajuntament ha col·locat durant un 
període de 3 mesos,  un radar infor-
matiu itinerant per diferents punts 
del municipi per poder fer un estu-
di per conèixer el comportament 
dels conductors i conscienciar-los 
que no es pot córrer amb el vehicle. 
Aquest radar té la propietat com-
partida entre l’ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, l’ajuntament de 
Santpedor i l’ajuntament de Sallent 
a través del servei mancomunat de 
les seves policies locals.

Campanyes de 
sensibilització 

La Policia Local de Sant Fruitós 
de Bages realitza periòdicament 
campanyes de sensibilització ciu-
tadana en temes relacionats amb 
la seguretat. En aquests darrers 2 
anys s'han realitzat campanyes per  
conscienciar de les distraccions al 
volant, de les obligacions indicades 
en les aturades semafòriques i per 
evitar la conducció utilitzant dispo-
sitius mòbils. També s'han realitzat 
campanyes  de control de velocitat, 
de motocicletes i de transport es-
colar i de viatgers. Paral·lelament 
s'han dut a terme xerrades infor-
matives de seguretat ciutadana 
a diferents col·lectius com per 
exemple els consells de seguretat 
a la llar per a la gent gran. Des de 
l'Ajuntament també es fa difusió de 
campanyes de prevenció en situa-
cions excepcionals com períodes 
d'onada de calor o recomanacions 
per tal de prevenir els  incendis fo-
restals o consells de seguretat du-
rant la Revetlla.

2015 - 2017

Simulacre d'incen-
di a la Torre del 
Sanmartí

Juny de 2017

Un centenar de persones van 
treballar conjuntament  aquest  

mes de juny, en un simulacre 
d'incendi al municipi. Agents 
dels cossos de la Policia Local 
de Sant Fruitós de Bages, dels 
Bombers, Mossos d’Esquadra, 
Protecció Civil i voluntaris de 
l’ADF del Bages van treballar 
coordinadament per tal que 
l'operació fos un èxit.

Neix la figura de 
l'agent cívic

L'Ajuntament ha incorporat la figu-
ra de l'agent cívic per tal de rea-
litzar tasques d'informació, sensi-
bilització i promoció d'accions de 
bona convivència i respecte dels 
béns públics i privats del munici-
pi. Els agents cívics han realitzat 
campanyes informatives a peu 
de carrer en temes de mobilitat i 
seguretat ciutadana i també han 
vetllat per fomentar la bona con-
vivència durant els mesos d'estiu 
a la piscina municipal. A banda, 
durant el 2016 es va impulsar la 
figura de l'agent  de convivència 
escolar per fomentar i millorar la 
relació entre la Policia i els mem-
bres de la comunitat educativa. Les 
seves funcions son les de recollir i 
actualitzar les dades dels centres, 
gestionar els conflictes de proxi-
mitat, vetllar per la seguretat dels 
centres i col·laborar en campanyes 
d’educació viària i mobilitat.

Juny de 2016
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Novembre de 2016
Nova aplicació mòbil 
municipal
Sant Fruitós de Bages disposa 
d’una nova eina de comunicació 
i de participació que permet als 
usuaris tenir un contacte més di-
recte 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 tec-
nologia Android com en aquells 
que ho facin amb iOS. El tret més 
destacat d’aquesta APP mòbil és 

que dóna a la ciutadania la pos-
sibilitat de posar-se en contacte 
amb el consistori a través d’una 
bústia d’incidències. Els usuaris 
també  poden marcar els seus in-
teressos en la icona corresponent 
i d’aquesta manera reben alertes 
al mòbil cada cop que es generin 
informacions relatives a la opció 
seleccionada. A nivell de partici-
pació l’aplicació també permet a 
l’usuari contestar a les enquestes 
per tal de prendre part en els pro-
cessos de participació oberts a la 
ciutadania. A banda d’aquestes op-
cions més innovadores, els usua-
ris també poden consultar la web 

municipal, l’agenda d’actes, estar 
al cas de les notícies del municipi, 
accedir a un llistat de telèfons d’in-
terès o consultar els equipaments 
municipals o les entitats que hi ha 
al poble. Més de 600 persones ja 
s'han descarregat l'APP des que es 
va posar en funcionament.

Desembre de 2016

Millora la cara del 
butlletí i de l'agenda 
d'activitats

Desembre de 2016

2015 - 2017

El butlletí municipal i l'agenda 
d'activitats han canviat la seva 
imatge. El nou format de butlletí, 
dobla el nombre de pàgines i in-
trodueix noves seccions, com un 
reportatge i una entrevista, oferint 
més imatges i les informacions 
classificades per temàtiques. La 
renovació de l'agenda d'actes tam-
bé ha comportat un disseny més 
modern i visual.

Pantalles electròni-
ques informatives

La incorporació d’aquesta nova 
tecnologia ha servit per tal de es-
tablir una nova via de comunicació 
amb la ciutadania ràpida i efectiva.
Els panells es troben ubicats a la 
carretera de Vic amb cantonada 
carrer Jaume I i amb cantonada 
carrer Joan XXIII. La seva ubica-
ció es troba en un punt semafòric 
per tal que es puguin llegir sense 
crear cap distracció al volant.

L' Ajuntament
aposta per la 
ràdio municipal

La ràdio municipal (107.5FM)  s'es-
colta en una zona molt més àmplia 
gràcies al canvi que s'ha realitzat 
del radioenllaç i en el nou trans-
missor que s'hi ha instal·lat. A 
banda s'ha licitat el servei de con-
tinguts radiofònics per tal d'oferir 
una programació local de qualitat.

·28·
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Juny de 2016

El poble pren la paraula en els consells mu-
nicipals
Sant Fruitós ha aprovat un regla-
ment de participació ciutadana 
que estableix de quina manera 
els ciutadans poden prendre part 
en les decisions i accions del go-
vern municipal. Aquest reglament  
ha inclòs la creació de 5 consells 
municipals de temàtiques diver-
ses per tal de donar veu a la ciuta-
dania sobre els temes que els són 
més propers. Cadascun d'aquests 
consells inclou polítics de cadas-
cun dels grups municipals, tècnics 
de l'ajuntament, representants  de 

cadascuna de les entitats munici-
pals que treballen en els diferents 
àmbits  i representants de la ciu-
tadania. Els consells que s'han 
establert són: joventut, gent gran, 
cultura, veïnatge i infància. Els 
membres de cadascun d'aquests 
consells ja han pogut fer una pri-
mera trobada per tal de veure de 
quina manera es pot treballar en 
les diferents accions del govern i 
per proposar noves accions en ca-
dascuna de les àrees que els afec-
ten.

La APP mòbil 
gestiona 80

 incidències en 
6 mesos

Més de 80 persones han fet 
ús de la bústia d'incidències 
de la APP mòbil de l'Ajunta-
ment per tal de prendre part 
en la millora de l'espai públic 
i la convivència ciutadana. 
Concretament des de l'aplica-
ció s'han rebut 86 alertes de 
desperfectes en el mobiliari 
urbà, incidències a la via pú-
blica, actes incívics per part 
d'altres persones, etc. Gràcies 
a aquesta nova aplicació els 
ciutadans han pogut contactar 
amb l'Ajuntament d'una ma-
nera àgil i fàcil i l'Ajuntament 
ha pogut solucionar les aler-
tes veïnals d’una manera molt 
més efectiva.

Votacions 
electròniques

Els veïns de Sant Fruitós de 
han pogut escollir, mitjançant 
una enquesta electrònica, di-
ferents propostes culturals 
del municipi. Concretament 
s'han realitzat votacions per 
escollir grups musicals o pro-
jeccions de pel·lícules. Aques-
ta iniciativa, gràcies a la bona 
resposta ciutadana, es realit-
zarà en properes propostes 
culturals.

2017
El POUM s'obre a la 
ciutadania 
El procés de redacció del POUM 
municipal inclou un programa de 
participació ciutadana que per-
met que els veïns prenguin part 
en els diferents passos de la seva 
elaboració. Fins al moment s'han 
realitzant presentacions ciutada-
nes de cadascun dels processos, 
s'han dut a terme tallers delibera-
tius de diferents temàtiques, s'han 
programat sortides a peu pel po-
ble per tal de veure de primera 
mà diferents zones susceptibles 
de ser modificades pel Pla, i els 
ciutadans han pogut donar la seva 
opinió mitjançant una enquesta 
electrònica. En les següents fases 
del Pla es continuarà realitzant 
processos participatius.

El nom de la nova plaça de la vila 
de Sant Fruitós serà escollit pels 
santfruitosencs mitjançant un pro-
cés participatiu. Durant el proper 
mes d’octubre el consistori obrirà 
un procés per tal que tots els veïns 
que ho desitgin puguin escollir 
com s’anomenarà aquest espai 
que s’ha de convertir en un nou 
punt de trobada al municipi. Durant 
el mes de setembre s’informarà a 
la ciutadania de les diferents vies 
possibles per tal de participar-hi. 
L’actual plaça de l’ajuntament així 
com l’espai que ara s’urbanitza no 
té en realitat cap nom oficial reco-
negut. L'Ajuntament proposarà 3 
noms per a ser votats i l'opció de 
proposar una quarta opció.

Es busca nom per a 
la plaça de la vila

2017
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Som a mitja legislatura amb més del 70% del programa electoral completat

La legislatura 2015-19 està al 
seu equador i GfP porta més 
del 70% del programa electoral 
completat: més de 200 propos-
tes per tots els santfruitosencs. 
2 anys de compromís i treball ri-
gorós plasmat en projectes tant 
necessaris com l’ampliació de la 
residència d’avis, la rotonda de la 
Crta. de Berga, la reparació dels 
degoters de la màquina de ba-
tre o l’acord per construir un nou 
edifici per l’Escola Pla del Puig: 
alguns exemples de la implicació 
de GfP amb tots els veïns. Al cap-
davant del govern hem solucio-
nat problemàtiques històriques, 

ESPECIAL MITJA LEGISLATURA

abaixat impostos i millorat serveis, 
i fins i tot hem assolit l’any del Bàs-
quet 2016 elogiat per tothom. Tot 
mantenint un principi bàsic: els 
grans projectes són necessaris 
però la qualitat de vida comença en 
les petites coses. Així, hem tret pals 
de fusta de les voreres, adequat 
carrers, senyalitzat aparcaments, 
iniciat l’APP municipal i un llarg etc. 
I el què queda fins al 2019 és molt 
important: 2 anys de treball, amb 
projectes per realitzar i moltes ga-
nes de seguir treballant pel poble. 
Arribaran obres esperades com la 
passera de la Crta. de Berga, el pont 
del C. Lleida, marquesines a les pa-

rades de Bus, la reforma del camp 
de futbol, la rampa a la passera de 
la Rosaleda, la nova caseta dels 
vestidors a Torroella, el nou CAP, el 
nou Esplai, el segon Pavelló, el ca-
sal de Joves, el casal d’Entitats i so-
bretot el POUM. Tot per millorar la 
qualitat dels ciutadans, comerços i 
empreses de Sant Fruitós i la satis-
facció d’un municipi millor amb més 
reconeixement. Un poble que creix 
en infraestructures, serveis, comu-
nicacions, en tracte a les persones 
i ajudant al ciutadà. Amb GfP al go-
vern feina feta i feina per endavant.

Allò que el Govern no explica, malgrat tenir totes les pàgines que vol

Aquest butlletí extraordinari de 
meitat de legislatura no és res 
més que un acte de propagan-
da electoral del govern de GfP i 
PSC, pagada amb els diners de 
tots els ciutadans. És per aquest 
motiu que no es tracta d’un re-
flex de la realitat sinó de fer lluir 
allò que interessa. No us deixeu 
enlluernar, perquè no és or tot 
el que llueix. RESIDENCIA: Es va 
privatitzar el servei per 45 anys, 
pagant l’ajuntament més de 1.5 
milions d’euros i incrementant 
el cost per l’usuari més del 50%. 
CAMÍ SANT BENET. Fa mesos que 
està tallat. El govern proposa una 

actuació que NO és definitiva ni se-
gura, amb un cost de 650.000€. Des 
del PDeCAT proposem una actua-
ció diferent, de pressupost similar 
i SI que seria una solució definiti-
va i segura. PINEDA. Ha entrat en 
funcionament una part de la nova 
reordenació dels carrers. Algunes 
actuacions són bones però altres 
han creat desconcert i molt males-
tar entre els veïns, que s’agreujarà 
amb el que encara queda per fer. 
L’alcalde rep personalment una 
allau de crítiques dels veïns. Espe-
rem que ara els escoltin, tal i com 
nosaltres hem demanat. MÀQUINA 
DE BATRE. Contens de veure per fi 

l’espai arreglat després de que es 
pressupostés ja el 2014. Lamentem 
les filtracions d'aigua que han patit 
els veïns un cop inaugurat l’espai. 
PROPOSTES PDeCAT. Neteja zones 
verdes, manteniment zona espor-
tiva i carrers de Torroella, asfaltat 
dels trams malmesos a la baixada 
de Les Brucardes, arranjament de 
parcs infantils, plaça Pintor Casas 
i Ascensor Rosaleda, entre d'altres. 
Totes aquestes propostes avui són 
una realitat. La retirada de les pla-
ques franquistes no va interessar 
gens al govern municipal. Més info: 
Blog,Facebook i pdecatsantfruitos@
gmail.com .
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Contents que les propostes d'ERC es facin realitat

A mitja legislatura estem con-
tents d’haver mantingut ferm el 
compromís adquirit de fer una 
oposició constructiva, coherent 
i responsable. Amb voluntat de 
treball pel municipi hem seguit 
recolzant iniciatives que venen 
de lluny. Fa 10 anys, abans de les 
eleccions del 2007, ERC Sant Frui-
tós va iniciar converses a Vic per 
comprar l’edifici de les Monges; 
finalment, sembla que s’aconse-
guirà, i hi donem el nostre total 
suport.Des del primer moment, i 
també fa més de 10 anys, dema-
nem que es cedeixin els terrenys 
per construir l’edifici definitiu del 

Pla del Puig; i s’ha aconseguit per 
unanimitat.També sembla que fi-
nalment l’equip de govern veu amb 
bons ulls fer un equipament cultural 
a la Plaça 11 de Setembre, fet llar-
gament reclamat per ERC.Hem de 
destacar però, que la majoria de les 
nostres propostes són votades en 
contra pel govern, tot i que, curiosa-
ment, veiem que s’acaben executant 
i portant a terme un temps després. 
Exemples són, el Parc de la Torre de 
Sanmarti, les parades d’autobús, la 
participació ciutadana...Després de 
negar-nos la proposta d’una comis-
sió participativa de cultura i festes, 
es van crear els Consells de Parti-

cipació. Contents, doncs, d’haver 
gestat l’inici d’aquesta modalitat 
de participació ciutadana.Entre les 
propostes per al projecte de la nova 
Plaça de la Vila, ERC va demanar 
que el nom fos escollit pels veïns. 
Tot i la negativa inicial, sembla que 
s’ha aconseguit.Celebrem doncs 
que es fan coses pel poble que hem 
proposat, tot i que ens preocupa que 
l’equip de govern prioritzi la propa-
ganda i l’autobombo, a les propos-
tes concretes o al consens. Mostra 
d’aquest afany n’és aquest butlletí 
extraordinari i especial que tenim a 
les mans.

L'1 d'Octubre no hi ha un referèndum, és una altra cosa

El govern de Catalunya porta a 
la ciutadania a un carreró sense 
sortida. L’anunci de la futura con-
vocatòria, encara no realitzada, 
d’un “referèndum” és en realitat 
una iniciativa unilateral i il·legal, 
sense cap garantia democràtica. 
Per tenir garanties ha de conte-
nir, com a mínim,  les següents 
prescripcions: •Període de temps 
ampli entre convocatòria i cele-
bració, per que els ciutadans tin-
guin la possibilitat de formar-se 
una opinió solida. No compleix. 
•Que els governants han de man-
tenir neutralitat, fins i tot els que 
vulguin fer campanya han de re-

nunciar al seu càrrec. No compleix. 
Us imagineu la quantitat de conse-
llers i alcaldes que haurien d’haver 
dimitit?•Clarificar quines serien 
les conseqüències de la mesura 
proposada. No compleix, i ara ma-
teix es desconeix com serà la “LLEI 
DE TRANSITORIETAT” que hauria 
d’aclarir aquest punt.•Imparcialitat 
dels mitjans de comunicació públics 
i també dels que reben finançament 
públic. No compleix. Qualsevol sem-
blança d’imparcialitat de TV3, Cat 
Radio, RAC1 o bona part de prem-
sa és broma. Però  pagats per tots. 
Hem sabut que Mas va donar quasi 
100 milions d’euros en quatre anys 

als mitjans.•Hauria d’haver una au-
toritat electoral per dirigir el procés, 
però ni tan sols tenim junta electo-
ral pròpia. No compleix.Per aques-
tes coses, i d’altres, assegurem que 
no serà un referèndum sinó una 
altra cosa. Ja cansa que ens diguin 
que parlen en nom dels catalans, 
quan l’opció independentista no 
representa la majoria de vots dels 
ciutadans catalans.  El pitjor és que 
han aconseguit dividir a la societat 
sense que els importi el més mínim. 
O això sembla.  Per tant, tenim clar 
que no s’ha d’anar a votar quelcom 
il·legal.Bon estiu.
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P R O J E C T E S  D E  F U T U R

• Compra de l'edifici de les Monges 
per a nous usos públics

• Nova xarxa de calor a l'escola Mon-
senyor Gibert i a la Llar d'infants Les 
Oliveres

• Cal Xamal es convertirà en el nou 
museu municipal

• Nous tendals per a protegir de la 
calor a la llar d'infants i a l'escola 
Pla del Puig

• Es construirà el segon pavelló muni-
cipal

• Reformes al camp de futbol i al bar 
de la zona esportiva

• El centre socioeducatiu municipal 
tindrà un nou espai

• S'adequaran els primers habitatges 
socials del municipi

• Nous projectes per a la inserció la-
boral de dones amb risc d'exclusió

• Nou espai pels joves al soterrani del    
Nexe-Espai de Cultura

• L'Esplai d'avis creixerà en un nou espai

• El nou CAP, més aprop
• Es controlaran els excrement de gos a 

través de l'ADN

• El construirà un casal per a les entitats 
del poble

• La Policia Local celebra els seus 10 anys 
d'implantació al municipi 

• Posada en funcionament d'una nova web 
municipal adaptada als nous temps
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