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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 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 

Autobus COSTA ..........93 873 84 54
Autobus ALSA.............902 42 22 42

 

T E L È F O N S  D ’ I N T E R È S E D I T O R I A L

Un bon any que ens ha d'impulsar 
endavant

Ara fa tres anys vàrem ser mereixedors de la confiança de la 
Federació Catalana de Bàsquet i de la Fundació del Bàsquet 
Català per organitzar la Ciutat del Bàsquet Català per a l’any 
2016.

Ens hi vàrem posar tot entenent des del primer minut que era 
una tasca transversal, de tots per igual i anant de la mà per 
assolir un objectiu. La implicació de les comissions, de les es-
coles, dels clubs, dels voluntaris, de les entitats i en general 
de tots els ciutadans ha tingut com a resultat el reconeixe-
ment institucional de la feina feta, del gran nombre d’esde-
veniments organitzats i sobretot del gaudi aconseguit pels 
santfruitosencs, fent dels actes un espai obert a tothom i per 
tothom.

Ara, finalitzat ja aquest any del bàsquet, hem de recollir el fruit 
en forma d’impuls cap endavant. El fruit de saber que si es 
treballa en conjunt i amb objectius clars, el nostre poble pot 
superar totes les limitacions que podem pensar que tenim.

Sant Fruitós de Bages, i per tant la seva gent, ha demostrat i 
també ens hem demostrat a nosaltres mateixos, que som ca-
paços d’assumir reptes, tirar-los endavant i amb èxit. 

Que aquesta experiència ens serveixi per sentir encara més la 
nostra pertinença a un poble amb possibilitats i amb reptes 
futurs que superarem segur. 

Joan Carles Batanés Subirana

Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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U R B A N I S M E

Compte enrere per 
començar la urbanit-
zació de la Plaça de 
la Vila
La plaça de la Vila esdevindrà un 
nou espai cívic al municipi del que 
en puguin gaudir tots els veïns. 
Aquest és l’objectiu del projecte 
que actualment es troba en fase de 
licitació. L’ordenació proposada do-
narà continuïtat a la plaça ja exis-
tent però se’n milloraran determi-
nats aspectes per tal d’aconseguir 
un nou espai públic més dinàmic i 
participatiu. A banda, aquest pro-
jecte integrarà elements arquitec-
tònics històrics com per exemple 
un estructura de voltes situades a 
tocar de l’edifici de l’ajuntament. La 
proposta vol mantenir, rehabilitar 
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i reaprofitar aquestes voltes, tan 
a nivell interior com a nivell exte-
rior en forma de terrassa elevada. 
A part, també es volen mantenir 
tot un seguit de murs i contraforts 
existents de tal manera que puguin 
participar i dialogar dins de la nova 
proposta. Finalment, també es vol 
integrar en la proposta una tina 
soterrada que pertanyia a les an-
tigues edificacions.  La urbanitza-
ció d'aquest espai permetrà crear 
un flux per a vianants entre el ca-
rrer Padró i la zona de la carrete-
ra de Vic que permetrà millorar la 
mobilitat. Amb aquest projecte es 
completarà la urbanització de tot 
l'entorn de l'edifici de l'ajuntament. 
El projecte definitiu, que té un cost 
total de 380.000 euros finançats 
amb recursos propis, és previst 
que s’iniciï durant el mes d’abril.

Nou parc infantil a 
Pineda de Bages 

L’ajuntament aposta per fomentar 
l’oci pels infants amb la construc-
ció d’un nou parc infantil a Pineda 
de Bages i la realització de millo-
res en la resta de parcs infantils. El 
nou parc estarà ubicat entre els ca-
rrers Pagesos i Sant Iscle. Aquest 
espai es dividirà en dues zones 
diferenciades, una per a l’esbarjo 
i una altra per al joc. En el primer 
espai s’hi col·locaran taules i ca-
dires de fusta pel pícnic i en l’altra 
s’hi instal·laran 2 estructures de 
gronxadors dobles i una estructura 
alçada multijoc. A banda es tancarà 
tot el recinte amb una balla de fus-
ta per tal d’assegurar la seguretats 
dels infants. Pel què fa la resta de 
parcs del municipi, l’ajuntament 
realitzarà millores en el paviment i 
la jardineria existents i es seguiran 
realitzant controls de qualitat i re-
visions de seguretat i salut en tots 
ells. El cost total de les actuacions 
és de més de 41.000€. 

Nous equipaments 
per a l'oci saludable

L’ajuntament ha instal·lat 3 nous 
equipaments esportius al munici-
pi per tal de fomentar hàbits salu-
dables i dotar el municipi de nous 
equipaments d’oci actiu principal-
ment dirigits al col·lectiu jove i a 
la gent gran. Les instal·lacions de 
Street Workout són equipaments a 
l’aire lliure que permeten entrenar 

als usuaris de forma lliure. Princi-
palment permeten realitzar exerci-
cis de força. El proper dissabte 4 de 
febrer a les 4 de la tarda s’inaugu-
rarà de forma oficial l’equipament 
ubicat a Torroella de Baix conjunta-
ment amb les instal·lacions destin-
ades a la gent gran i posteriorment 
a ¼ de 6 s’inaugurarà l’ampliació 
del workout que es troba ubicat al 
parc del Bosquet. Un cop finalitzat 
l’acte protocol·lari en aquest da-
rrer punt, un grup de joves oferirà 

una demostració d’exercicis amb 
les noves barres d’entrenament. 
Per finalitzar la jornada l’àrea de 
joventut de l’ajuntament ha or-
ganitzat una activitat d’Archery 
Combat pels assistents.



M E D I  A M B I E N T

Sant Fruitós de Ba-
ges disposarà d’un 
carregador solar per 
a telèfons mòbils
Sant Fruitós de Bages comptarà, 
a partir del mes de febrer, amb un 
carregador per a mòbils que treba-
llarà amb energia solar. Aquest nou 
aparell s’ubicarà a l’entorn de l’edi-
fici Nexe-Espai de Cultura ja que és 
un punt concorregut del municipi i 
on es realitza un gran gruix d’acti-
vitats. El carregador serà un model 
completament autònom que no ne-
cessita estar connectat a la xarxa 
elèctrica de subministrament ja 
que funciona únicament amb ener-

gia solar. L’ajuntament instal·la 
aquest servei gratuït per tal d’ofe-
rir un servei més a la ciutadania i 
alhora fomentar la sostenibilitat. 
Aquest aparell permetrà carregar 
de manera fàcil, còmoda i senzilla 
un smartphone o una tablet a la via 
pública sense necessitat d’estar 
connectat a la xarxa elèctrica. El 
disseny del carregador solar està 
inspirat en un arbre i la seva es-
tructura comença amb un cilindre 
de metall i una taula que rodeja el 
màstil. La part superior està for-
mada per una estructura en forma 
de paraigües on s’hi troba el panell 
fotovoltaic. La base del dispositiu 
està fabricada amb acer inoxidable 
i compta amb 4 ports USB que per-
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metran la carrega de 4 dispositius 
a la vegada. La instal·lació d’aquest 
punt de recarrega es vol oferir a la 
ciutadania, i en especial al col·lec-
tiu jove.

Nova zona pública 
de recàrrega de ve-
hicles elèctrics
Aquest mes de febrer, Sant Fruitós 
de Bages disposarà del primer punt 
públic de recàrrega de vehicles 
elèctrics al municipi. Estarà ubicat 
a la carretera de Vic a l’alçada del 
número 96, a les immediateses del 
Cobert de la Màquina de Batre. Serà 
un punt de recàrrega semi-ràpida, 
és a dir, permetrà carregar com-
pletament un vehicle en un termini 
aproximat de dues hores. L’estació 
de recàrrega permetrà que sigui 
utilitzada per 2 vehicles de for-
ma simultània i la recàrrega serà 
gratuïta. Qui vulgui fer ús d’aquest 
punt hauran de disposar d’una tar-
geta que s’entregarà a l’ajuntament 
o bé podran fer-ne ús amb una 
targeta per recàrrega de vehicles 

elèctrics d’altres municipis. A ban-
da, l’ajuntament també instal·larà 
4 punts més de recàrrega desti-
nats als vehicles municipals elèc-
trics de la seva pròpia flota. Amb 
aquesta actuació, l’ajuntament 
fa una clara aposta per fomentar 
l’eficiència energètica i la mobilitat 
sostenible i fa un pas endavant cap 
a la implantació de l’ús del vehicle 
100% elèctric que permetrà reduir 
la contaminació ambiental gene-
rada pels vehicles de combustió.

Vehicles municipals 
100% elèctrics

L’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages ha adquirit 3 nous vehi-
cles 100% elèctrics per ampliar 
la flota municipal. En concret 
es tracta de dues furgonetes 
Nissan e-NV200 per a realitzar 
els serveis de la brigada muni-
cipal i un cotxe utilitari Nissan 
LEAF per serveis generals. Amb 
aquest pla de renovació, l'ajun-
tament fa més sostenible me-
diambientalment la seva flota 
i contribueix a reduir les emis-
sions de CO2 a l'atmosfera. Du-
rant aquest 2017 l’ajuntament 
té previst ampliar la flota amb 
dos vehicles més que també 
funcionin amb energia elèctri-
ca.



C U LT U R A

Tot apunt per la Fes-
ta de l'Arròs
El proper 26 de febrer celebrarem 
la nostra festa gran, la Festa de 
l’Arròs. Enguany es cuinaran 3400 
racions, 200 més que l'any passat,  
per tot aquell qui vingui al parc 
del Bosquet. En l’anterior edició, 
els cuiners van estrenar una nova 
indumentària formada per faixa, 
gorra i mocador i enguany seran 
les cuineres qui podran presumir 
de nous davantals i mantellines. 
A banda, el públic assistent tam-
bé podrà formar part de la festa 
amb l’adquisició dels tovallons i 
gorres de la Festa de l’Arròs, que 
es podran adquirir dies abans, a di-

Municipi 
cardioprotegit
L’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages ha col·locat 4 nous desfi-
bril·ladors amb l’objectiu de car-
dioprotegir tot el municipi. Els nous 
aparells s’han ubicat a Pineda de 
Bages, Les Brucardes, Torroella 
de Baix i La Rosaleda. Aquets nous 
DEA es sumen als ja existents ubi-
cats a la biblioteca municipal, a la 
policia local, al pavelló d’esports 
i al Nexe-Espai de Cultura. A ban-
da també es disposa de 2 unitats 
mòbils, una de compartida entre el 
camp de futbol i la piscina munici-
pal i l’altre a l’interior d’un vehicle 
de la policia local amb servei les 24 
hores del dia, els 365 dies de l’any. 
Per tal d’assegurar que els veïns i 
veïnes sàpiguen fer-ne un bon ús, 
s’han programat uns tallers de 
formació en les diferents associa-

Torroella de Baix 
estrena pista de 
bàsquet
L'ajuntament ha invertit en la 
zona esportiva de Torroella de 
Baix amb la construcció d'una 
pista de bàsquet pavimentada 
al costat del camp de futbol. 
A banda també s'han millorat 
les escales d’accés a la zona.

ferents establiments del municipi. 
Més enllà de la nova indumentària 
que s’ha creat per a l’ocasió, tam-
bé s’han realitzat millores en l’es-
pai dedicat a la cuina de les pae-
lles. Per una banda, s’ha arranjat 
el paviment actual de la pista del 
Bosquet i s'ha ampliat la zona dels 
fogons, ampliant la capacitat per a 
4 paelles més. La caseta de l’arròs 
també s’ha renovat per tal d’adap-
tar-la a les necessitats dels cui-
ners, s’hi han instal·lat unes piques 
noves i s'ha enrajolat el terra. Com 
a novetat d’ enguany també cal 
destacar que la festa estrenarà el 
primer concurs d’arrossos infanti-
ls, per fer partícips als més petits a 
prendre part de la festa.
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cions de veïns. Aquests programes 
ja s’han dut a terme a Pineda de 
Bages i a les Brucardes i el proper 
3 de febrer es realitzarà a La Ro-
saleda i el 10 de febrer a Torroella 
de Baix.

S'inverteix en equi-
paments culturals 
El Casal Cultural ha estrenat nova 
cartellera i s'hi instal·larà una nova 
barra escenogràfica. També es 
realitzaran canvis en el mobiliari 
i en el backstage i es renovarà la 
lluminària per LEDs. Pel què fa al 
Nexe-Espai de Cultura, hi haurà 
equips audiovisuals nous i s’ins-
tal·laran noves taules i cadires i 
a l'esplai d'avis s'han canviat to-
tes les cadires. Per altra banda, 
el consistori ha adquirit una lona 
protectora de parquet de grans 
dimensions pel pavelló municipal 
per fer-ne ús en els esdeveniments 
culturals que s'hi celebren.



 

P O U M

És el moment de 
dir la teva sobre el 
POUM de Sant Frui-
tós de Bages
Durant aquest febrer, la ciutada-
nia pot fer les seves aportacions 
al POUM de Sant Fruitós de Bages 
a través de 3 vies de participació. 
Per una banda, a través de la web 
municipal i de la APP mòbil, es pot 
omplir una enquesta de percepció 
sobre l’urbanisme del municipi. 
Amb les dades que es recullin de 
tots els participants, l’equip redac-
tor del projecte podrà saber quina 
és la visió ciutadana del municipi a 
nivell d’urbanisme i incorporar les 

És temps de disbauxa!

Sant Fruitós de Bages celebrarà la 
tradicional Rua de Carnestoltes el 
cap de setmana següent a la Festa 
de l'Arròs, el dissabte 4 de març. 

La rua familiar començarà a les 5 de 
la tarda  a la Plaça Alfred Figueras i 
continuarà el seu recorregut pels 
carrers Casajuana,  St. Benet, Padró, 
Sallent, Balmes, Joan XXIII, Eugeni 
d’Ors, Arquitecte Gaudí, German 
Duràn per acabar al Pavelló Muni-
cipal d’Esports. Pels volts de 2/4 de 
7 de la tarda la banda Karaoke Kids 
oferirà un show dinàmic i sense pau-
sa . Aquest espectacle aconsegurix 
que el públic sigui l’espectacle, que 

dades en el procés de redacció del 
Pla. La segona via de participació 
serà la realització de 2 itineraris 
participatius sota el títol Fem un 
volt! Aquesta jornada, que tindrà 
lloc el proper dissabte 11 de febrer, 
consistirà en realitzar 2 recorre-
guts guiats pel municipi per tal de 
detectar els diferents punts forts i 
febles a nivell d’urbanisme. El pri-
mer dels recorreguts, que es realit-
zarà a peu, transcorrerà pels sec-
tors en creixement del municipi. El 
segon dels recorreguts, que es farà 
en bicicleta, anirà des de Torroella 
de Baix fins La Rosaleda i perme-
trà identificar l’estat dels diferents 
vials per anar en bicicleta. Per tal 
de participar en aquests recorre-

pugi a l’escenari, tregui tot el que 
porti a dins i es converteixi en l’ídol 
de masses que sempre ha desitjat 
ser. Un espectacle on el públic és el 
protagonista, apte per als més petits 
i també per als més grans!

El torn del públic jove serà a partir 
de ¾ de 10 del vespre també a la 
plaça Alfred Figueras on s’iniciarà 
la Rua Jove que seguirà el mateix 
recorregut que la per a públic fa-
miliar. 

La traca final de la festa serà tam-
bé al pavelló amb la gran revetlla 
amenitzada pel grup Karaokes 
Band i d’un DJ que posarà el colo-
fó final a la festa. Les entrades per 
la festa final es poden adquirir de 

guts cal omplir un full de confirma-
ció d’assistència que es pot trobar 
a la web municipal i entregar-lo 
presencialment a l’ajuntament o 
a través del correu electrònic sfb.
poum@santfruitos.cat. La tercera 
via de participació seran les entre-
vistes de context amb agents re-
presentatius del municipi que està 
realitzant l’empresa encarregada 
del procés participatiu. En total 
es realitzaran 15 entrevistes amb 
persones o entitats que coneguin 
en profunditat el municipi i puguin 
aportar dades rellevants pel què 
fa a l'urbanisme. Un cop finalitzats 
aquests 3 processos es podran in-
coporar totes les dades obtingudes 
en el document del POUM.

manera anticipada al NexeJove per 
3€, o a la taquilla, el mateix dia de 
l’esdeveniment, per 5€.

  Daniela Pérez

J O V E N T U T  -  U N  E S P A I  F E T  P EL S  J O V E S

Carnestoltes
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R E P O R T A T G E

Sant Fruitós de Bages diu adéu a un any històric
El passat 14 de gener Sant Fruitós de Bages va viure una gran festa de cloenda com a Ciutat del Bàsquet Català 
2016. Tot un dia d’activitats van posar el punt i final a un any ple de bàsquet que ha deixat una gran empremta 
en el municipi. Sant Cugat del Vallès, de la mà de la seva alcaldessa Mercè Conesa, va agafar el relleu com a 
Ciutat del Bàsquet Català 2017. 

Carnestoltes
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Caminada pels espais més representatius del 
bàsquet al municipi

Inauguració de la pista poliesportiva Pla del Puig

Risobasket amb Toni Fontcuberta

Concurs de Two Ball, triples i footbasket

La tertúlia de ràdio Sant Fruitós

Reconeixement als infants nascuts durant el 
2016

Mostra de Basket Beat

Guanyadors del concurs de triples Reconeixement als voluntaris

1. El Sr. Joan Fa, President de la FCBQ fa entrega d'un record commemoratiu al Sr. Joan Carles 
Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages. 2. Batanés passa el relleu institucional a la Sra. Mercè 
Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès. 3. Fotografia grupal de les institucions.

Reconeixement a la comissió organitzadora 

1 2

3



A V U I  P A R L E M  D E . . .  L A  F E S T A  D E  L'A R R Ò S 

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

Genís Noguera, cap dels cui-
ners de la Festa de l'Arròs ens 
parla de primera mà sobre la 
festa.
Com va nèixer aquesta festa?
Té els seus orígens en els àpats 
dels pobres. Antigament les ca-
ses benestants donaven ingre-
dients per poder cuinar una sopa 
per la gent més necessitada. Anys 
més tard es va anomenar festa 
de l’arròs de carnestoltes i fins a 
l’actual festa de l’arròs, on ara és 
l’ajuntament qui proporciona els 
ingredients per cuinar més de 3200 
racions que són fetes per volunta-
ris. L’essència de la festa segueix 

sent la mateixa, donar de menjar a 
la gent que vingui al poble i gaudir 
d’un dia diferent.

Com us organitzeu els cuiners?
La majoria som amics i això fa que 
sigui tot més fàcil ja que durant tot 
l’any estem en contacte. Setmanes 
abans comencem els preparatius i el 
dissabte ja preparem tots els ingre-
dients per tenir-ho llest pel diumen-
ge. Cal molta coordinació per cuinar 
grans quantitats en tan poc temps 
però ens dividim en grups de feina i 
cada vegada va millor.

Enguany estreneu material i 
espai. Què s’aconseguirà amb 
aquestes millores?

Sí, aquest any tenim noves paelles i 
també es fan modificacions a la ca-
seta de l’arròs i així tindrem un espai 
més còmode per cuinar i molt més 
uniforme i arreglat.

Què viurà qui vingui per prime-
ra vegada a la festa?
He viscut la festa des de ben pe-
tit i he vist com ha anat evolucio-
nant sense perdre l’essència i la 
tradició i actualment és una festa 
molt lluïda i entranyable. Qui vingui 
veurà que la festa de l’arròs no és 
només venir a menjar un bon plat 
d’arròs sinó que és molt més. Hi ha 
un munt d'activitats paral·leles que 
culminen amb l'àpat del diumenge 
al migdia.

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

La reforma horaria de 
debò

Antifrau investiga a GfP 
i PSC

Molt bona Festa de 
l'Arròs!

Inici i final de projectes

Un any més arriba la Fes-
ta de l’Arròs. Festa que 
celebrem amb alegria, 
germanor i harmonia, as-
seguts junts a taula. Cul-
tura, història, poble, país 
defineixen la nostra festa. 
Tots i cadascun dels in-
gredients en l’elaboració 
de l’arròs són importants 
i imprescindibles, tots hi 
juguen el seu paper, en 
un plat que assaborim 
amb delit.Diferència de 
textures i de sabors; di-
ferències evidents que 
formen un conjunt equi-
librat, on cadascun dels 
ingredients en harmonia 
amb els altres té una fi-
nalitat comuna en aquest 
plat: esdevenir el millor 
àpat possible.Bona Festa 
de l’Arròs!

Des de el nostre grup 
ens sentim satisfets del 
camí fet. Projectes que 
finalitzen i serveixen per 
millorar el dia dia de les 
persones, com el circuit 
d’aparells de gimnàstica 
per a gent gran al ba-
rri de Torroella, i per als 
nostres joves tant al barri 
com al nucli. El projecte 
del cobert  de la maquina 
de batre que esdevindrà 
la plaça del poble amb 
identitat pròpia i l’ini-
ci durant aquest febrer 
de l'aposta en polítiques 
destinades a la  dona, tant 
en el món associatiu com 
en de poder donar recur-
sos  i empoderar-les amb 
la finalitat de que aque-
lles mes vulnerables es 
sentin autònomes .

Ens sumem al projecte ca-
talà de la Reforma horària 
per l’adequació dels hà-
bits i dels horaris laborals 
als europeus, per a una 
millor conciliació entre la 
vida laboral i familiar. Una 
iniciativa a la qual ja s’hi 
han sumat més de 100 
municipis. L’ajuntament 
de Sant Fruitós va aprovar 
per unanimitat de tots els 
grups la moció en suport 
a aquesta proposta, però 
amb aprovar-la no n’hi ha 
prou. Per això cal pren-
dre mesures per dur-ho a 
terme: la primera ha estat 
avançar l’hora dels plens 
a les 18h com han fet d’al-
tres ajuntaments com el 
de Cardedeu (amb un al-
calde d’ERC) o el de Vic.

L’Oficina Antifrau està in-
vestigant per presumptes 
irregularitats al govern de 
GfP i PSC, i ha emès un In-
forme Raonat que diu que 
l’ajuntament ha modificat 
el contracte inicial sense 
ajustar-se a la llei, ja que 
hauria pagat uns 250.000 
euros de més que no cons-
taven al contracte inicial. 
El nostre grup ha demanat 
poder consultar els docu-
ments de correspondèn-
cia entre l’Oficina Antifrau 
i l’ajuntament, però l’alcal-
de s’hi ha negat en dues 
ocasions, tot un exemple 
de transparència. Podeu 
consultar més informació 
al nostre Blog, al Facebook 
i per mail: cdcsantfruitos@
gmail.com


