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L'Oficina de
Recuperació
Econòmica obre
portes al Nexe Espai de Cultura

Nous col·legis
electorals per
garantir unes
eleccions segures

El mes de març es
tenyeix de lila per
reivindicar el paper
de les dones
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EDITORIAL
TELÈFONS D’INTERÈS

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

Amb l’hivern avançat, i amb totes les incerteses que aquest
any la pandèmia ens provoca, amb l’afegit que el dia de
l’Arròs, enguany, hi ha previstes eleccions, feien molt difícil
poder pensar en una Festa de l’Arròs convencional.
De fet, darrerament la paraula convencional brilla per la
seva absència, estem en un moment de constant adaptació
a la situació, totes i tots, permanentment amatents a les novetats que ens fan canviar el dia a dia i el que desitjaríem fer.
I així ho fem, una vegada més, i pensant en les nostres tradicions i en el batec del poble, treballem per poder fer realitat
la Festa de l’Arròs 2021.
L’arròs, festa emblemàtica del poble, patrimoni cultural,
l’essència de Sant Fruitós. Tots i cadascun de nosaltres tenim records, experiències viscudes entorn l’arròs que ràpidament ens fan esbossar un somriure. Retrobades amb
gent que cada any saps que seran a aquella taula en concret, mirades cercant-nos, comentaris generalitzats “aquest
any, l’arròs boníssim, com sempre”... Enguany hauran de ser
d’una altra manera.
I com que li hem de canviar el format, li variem lleugerament el nom. Aquest any, “L’arròs de casa nostra”.
Farem un arròs des de casa, cadascú amb la seva família,
però amb el millor dels cuiners de l’arròs, que ens guiarà en
cadascun dels passos que hem de fer.
Perquè d’aquesta manera arribem a totes aquelles persones que volem celebrar l’essència del nostre poble, sense
córrer riscos.
Una festa que fa tants i tants anys que celebrem, no podíem
deixar perdre en aquest any tan complicat.
Perquè tots i cadascun de nosaltres, veïnes i veïns, som
grans d’arròs indispensables en aquest gran plat que és
Sant Fruitós de Bages!
Visquem-lo i gaudim-lo amb tota la seguretat i precaució. I
que l’any que ve pugui ser molt millor!
Enguany toca dir-ho diferent:
Bon Arròs a casa nostra!
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Sant Fruitós de Bages
4.000 exemplars
DL: B-16334-2012

			Àdria Mazcuñán i Claret
			
Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages
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F E S T A D E L' A R R Ò S

La Festa de l'Arròs no s'atura
El diumenge 14 de febrer Sant
Fruitós de Bages, viurà, com
s'ha fet any rere any, la Festa de
l'Arròs. Enguany, però s'ha hagut de reinventar la celebració i
s'haurà de viure des de cadascuna de les llars del municipi
per tal que tothom pugui gaudir-la amb totes les mesures de
prevenció i seguretat.
Enguany els santfruitosencs i
santfruitosenques seran els encarregats de donar el toc final
als seus plats. Des de l'Ajuntament es facilitarà una ració de
preparat ja cuinat i l'arròs, únicament caldrà afegir-hi el fumet
de peix per poder gaudir del plat
a taula. El Genís Noguera "El
Fusteret", cap de la Colla dels
Cuiners de l'Arròs serà l'encarregat d'elaborar tot el preparat i posteriorment explicarà, a
través d'un vídeo didàctic, els

#larrosdeSFBnosatura

passos que caldrà fer per poder
gaudir del plat.
Les persones que vulguin tenir aquest sofregit han de descarregar prèviament un tiquet
gratuït a través de la web municipal. El termini per demanar
els tiquets s'obrirà el dissabte 6
de febrer a les 10 del matí. Es
repartirà un preparat limitat per
a un màxim de 2.000 racions.
Durant les tardes dels dies 11,
12 i 13 de febrer, les persones
que hagin sol·licitat prèviament
el sofregit, podran passar a recollir-lo en el punt que hagin
escollit en el moment de fer la
reserva, sigui al nucli o als diferents punts que s'habilitaran
en cadascuna de les 4 urbanitzacions del municipi: Pineda de
Bages, Les Brucardes, La Rosaleda i Torroella de Baix.

Des de l'Ajuntament es fa
una crida a penjar fotografies a Instagram i Facebook
amb l'etiqueta #ArrosCasaNostraSFB ja sigui amb els
plats finals o amb de les
diferents celebracions que
es realitzin a cada casa.
Entre les fotografies publicades se sortejaran 5 paquets de dues entrades per
la programació del Teatre
Casal Cultural, 5 paquets
de 2 entrades pel Concert
de SUU, amb data per confirmar, i 5 llibres de la Història de la Festa de l'Arròs.
Les publicacions que afegeixin també l'etiqueta @
arrosmontsia entraran al
sorteig d'un lot de productes Montsià amb un davantal.

L'estilisme a la
Festa de l'Arròs
La moda ha anat evolucionant a mesura que ho ha fet
la societat, s'han introduït
nous teixits, nous patrons i
sobretot els canvis mentals
de cada època s'hi han vist
plasmats. Des d'aquest espai
volem mostrar-vos l'evolució
en la manera de vestir de les
parelles en la Festa de l'Arròs
al llarg del darrer segle.

1930

1944

Anys 80

1966

1991

Anys 70

2019

Autoria: Arxiu Municipal de Sant Fruitós de Bages. Fons Enric Clarena. Fons Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Fons Domènec Espinal. Fons Marcel Oliveres. Arxiu
Comarcal del Bages. Fons Quintana. Fons Ausió.
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Estufes gratuïtes
pels restauradors
El consistori ha cedit gratuïtament estufes exteriors per
a 7 establiments de restauració amb terrassa del municipi. Amb aquesta iniciativa es
dóna suport a un dels gremis
més afectats per les restriccions. Els establiments podran
fer ús d'aquests aparells fins al
pròxim 1 d'abril. Aquesta nova
ajuda, inclosa en el Pla de Recuperació Econòmica del municipi, complementa les diverses
que ha aprovat el consistori per
pal·liar els devastadors efectes econòmics de la pandèmia
i fomentar una economia local
dinàmica i forta.

Més camins
transitables
El municipi disposa de dos nous
camins aptes tant pel trànsit
rodat com per als vianants. El
primer dels camins arranjats
és vial que uneix els polígons
de Berga II amb Santa Anna.
Aquesta millora permet que
ambdues zones industrials estiguin connectades per un vial
transitable tant per vehicles
de motor com per a bicicletes
i vianants i alhora uneix Sant
Fruitós de Bages i Santpedor
i posa la primera pedra per un
futur carril per a bicicletes supramunicipal. El segon camí és
el vial que transcorre des de la
masia de Les Oliveres fins a la
carretera d’Artés al seu pas per
Torroella de Baix i alhora també

A mitjans de febrer, l'Oficina
de Recuperació Econòmica
del municipi atendrà presencialment a la ciutadania des
de l'edifici del Nexe- Espai
de Cultura. Aquest servei vol
ser un punt d'atenció i d'assessorament a les persones
que han vist afectada la seva
activitat econòmica per la
Covid-19. S'atendrà a persones, empreses i entitats per
tal de buscar solucions a les
diferents problemàtiques.
Tot i que estarà especialitzada en el camp econòmic i
laboral, l'Oficina també s'encarregarà de derivar els assumptes a les altres àrees
del mateix Ajuntament o
d'altres institucions i, sobretot, farà el seguiment i
l'acompanyament de cada

cas. A l'Oficina hi treballarà tot l'equip de promoció
econòmica i ocupació el qual
creixerà, per també ser l'encarregat d'alguns dels nous
projectes inclosos en aquest
pla, com també d'impulsar,
coordinar, fer el seguiment i
avaluar les accions incloses
al Pla de Reactivació Econòmica i Social de Sant Fruitós
de Bages. L'horari d'atenció
al públic serà de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores i
els dijous de 17 a 19 hores.
A causa de les actuals restriccions per tal de fer ús del
servei cal demanar hora a
través del telèfon 93 878 97
02 o del correu electrònic
sfb.reconomica@santfruitos.cat

el camí que enllaça aquest camí
fins a la N-141C. Les millores
s’han realitzat en el marc d’una
subvenció de 12.000€ atorgada
per la Diputació de Barcelona
per a la millora de camins municipals d’ús públic.

Ones segures per la
salut pública
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Un estudi sobre el camp electromagnètic a la zona nord del nucli ha determinat que és un espai segur per a la salut. Aquest
projecte s'ha encarregat per
tal d’avaluar la incidència que
tenen les antenes de telefonia
mòbil, de ràdio i de xarxa wifi al
municipi. Les proves s’han realitzat entorn de la Llar d’infants
les Oliveres, el CEIP Monsenyor
Gibert, l’institut Gerbert d’Aurillac i la Biblioteca Municipal. La
conclusió extreta de l’estudi és
que els resultats estan molt per
sota dels límits estipulats per
la normativa vigent, els valors
màxims mesurats no arriben en
cap cas ni al 10% dels valors límits establerts.

Canvien tots els
col·legis electorals
Per tal de garantir la seguretat
de les persones i les mesures
anti-Covid-19, l'Ajuntament ha
establert nous col·legis electorals al municipi per les properes eleccions al Parlament de
Catalunya. Aquest canvi es produeix per tal de poder realitzar
aquests comicis en espais més
amplis, on es pugui garantir una
ANTICS COL·LEGIS

bona ventilació i siguin possibles els recorreguts d'entrada i
sortida per portes diferenciades
per tal que les persones no coincideixin en el mateix espai. Amb
l’objectiu de garantir la seguretat de tothom, s'haurà d'accedir
al recinte de forma individual
llevat d'aquelles persones que
necessitin anar acompanyades
per motius de salut. També es
recomana acudir als comicis
amb les paperetes de casa.
NOUS COL·LEGIS

CEIP MONSENYOR GIBERT

NEXE-ESPAI DE CULTURA

CEIP PLA DEL PUIG

PAVELLÓ D'ESPORTS

CEIP LA FLAMA

LOCAL AVV PINEDA DE BAGES

La segona dosi arriba a El Lledoner
El passat dimecres 27 de gener, els residents i el personal sanitari de la residència
per a la gent gran El Lledoner de Sant Fruitós de Bages
van ser vacunats amb la segona dosi de la vacuna contra la Covid- 19. Un total de
44 usuaris i 42 treballadors
del centre han rebut la vacuna que els ha de protegir
d'aquest virus. La primera
dosi de la vacuna es va subministrar el passat dia 6 de
gener.

La xarxa Wifi arriba
a Torroella
Des d'aquest desembre el barri de Torroella de Baix disposa
de xarxa de wifi gratuïta en el
marc del projecte europeu wifi-4EU. Aquest nou punt suposa
una millora respecte al projecte
inicial. A banda, també s'ha posat en funcionament wifi gratuït
a l'interior del Pavelló Municipal
d'Esports i al nou Nexe Espai
Jove.Des de l'Ajuntament s'està
treballant per poder posar en
funcionament aquest servei a la
urbanització de Les Brucardes i
també sota el Cobert de la Màquina de Batre. Un cop aquests
punts entrin en funcionament
els punts més concorreguts del
municipi disposaran d'aquesta
connexió gratuïta a la xarxa Wifi.

La Policia Local
vetlla per les
mesures Covid
Els agents de la Policia Local
patrullen de forma periòdica
per tal de vetllar perquè la ciutadania respecti les mesures
establertes pel que fa a la mobilitat a la via pública ja sigui per
la limitació de sortir del terme
municipal com per les restriccions horàries. Alhora també
han realitzat inspeccions en diferents establiments per tal de
comprovar el correcte compliment de les mesures estipulades.
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MARÇ LILA

Un mes d'activitats
en clau femenina
Amb l'objectiu de reivindicar el
paper de les dones en la societat i fer més visibles les actuals
desigualtats de gènere i les diferents barreres que es troben les
dones en el seu dia a dia, totes
les activitats del municipi durant el mes de març tindran com
a temàtica les dones, ja sigui en
el contingut de la programació o
ve en la presència d'aquestes en
els diferents espais públics.
L'acte central d'aquest març lila
serà el dilluns 8 de març, Dia Internacional de les Dones, quan
se celebrarà l'acte institucional
i la lectura del manifest. Una de
les activitats programades en el

marc d'aquest projecte és l'elaboració participada del disseny
d'un mural feminista que es
pintarà a l'exterior del Nexe-Espai de Cultura. A través de dues
sessions en línia els dies 23 i 26
de febrer a les 18.00 hores, les
participants en el taller podran
opinar i debatre quin serà el
disseny que lluirà a l'exterior de
l'equipament. Totes les dones
que vulguin prendre part en la
creació d'aquest disseny poden
apuntar-se a les sessions participatives a través del següent
enllaç: https://ja.cat/RppwL .
El darrer dia per inscriure's és
el pròxim 19 de febrer. Aquest
projecte està liderat pel col·lectiu feminista Mai sense Veu i
l'artista local Clara Oliveres, qui
serà l'encarregada de plasmar
les idees que en sorgeixin. Pro-
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Hola! Em dic Marta González,
més coneguda a les xarxes com
a "Larkei". Sóc una jove resident
a Súria, però treballant al Nexe
Espai Jove des de fa un mes.
Vaig cursar un grau superior
d'Audiovisual a Terrassa, el qual
vaig gaudir molt fent algunes de
les coses que més m'agraden;
fotografia, edició de vídeo, luminotècnia, etc. Vaja, que vaig sortir d'allà podent treballar com a
càmera de cine/tele, tècnica de
llums i fotògrafa. Tot i això, la
meva autèntica passió des que
tinc ús de consciència, sempre
ha estat el dibuix. Fa poc d'un
mes em vaig presentar a una
oferta de treball de Garantia Juvenil com a Dinamitzadora juve-

nil al Nexe Jove. L'oferta consistia en un contracte de pràctiques
d'una durada de 6 mesos el qual
no m'ho vaig pensar dues vegades a acceptar. Després d'una
entrevista vaig ser seleccionada
i em van explicar les meves tasques dintre del Nexe, les quals
estaven enfocades al tema més
artístic. Ja que un dels meus
punts forts que vaig exposar era
la creativitat i la meva passió
per l'art digital. Un dels projectes que realitzaré aquí al Nexe
Jove i que més il·lusió em fa, és
crear una exposició per mostrar
els meus dibuixos, oportunitat
que em dóna el Nexe Jove per
donar-me a conèixer més. El
qual el vull enfocar adaptant-ho
·6· ·6·

perament, a través dels canals
de l'Ajuntament, s'informarà de
la resta de propostes que tenyiran el municipi de lila durant el
mes de març.

G A RA N T I A J U V E N I L
amb la implicació que hi ha a
Sant Fruitós amb el feminisme
i LGTBIQ+. He estat un any treballant molt dur per millorar
en el dibuix, i estic segura que
aquesta exposició m'obrirà moltes portes!

Pregó de la Festivitat de Sant Fruitós

Enric Rafart
Pregoner 2021

Col·lectiu Mai Sense Veu
Pregoneres joves 2021

Associació de Voluntaris de
Protecció Civil
Entitat guardonada

Gràcies per fer possible la Nit de Reis sota el Cobert de la Màquina de Batre
Des de l'Ajuntament es vol agrair a totes les persones, col·lectius i entitats que han fet
possible que els infants de Sant Fruitós de Bages hagin pogut viure una Nit de Reis tan
especial i més en un any com l'actual on la pandèmia els ha privat de moltes coses.
Gràcies també a totes les persones que hi han pres part, per participar-hi cívicament i
per fer que la festa s'hagi pogut celebrar amb totes les mesures de prevenció previstes.
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AV U I PA R L E M A M B M A R I A T E R E S A F O R N É , D E L R O B E R PA R R O Q U I A L
El Rober Parroquial és una
nova entitat del municipi nascuda aquest mes de gener amb
la voluntat de tirar endavant la
botiga de segona mà del poble.
Qui hi ha al capdavant de l'entitat?
Som un grup de voluntàries i voluntaris vinculats a la parròquia
de Sant Fruitós.
Quines tasques dueu a terme?
Ens encarreguem de gestionar
la botiga de segona mà des de
tots els vessants: rebre les donacions de la gent, filtrar quins
productes encara poden ser utilitzats i finalment la venda.

On us trobeu?
La botiga és just davant del CAP,
a l'avinguda Bertran i Serra 7, i
està oberta els dilluns i dimarts
de 17 a 20 hores i els dimecres,
dijous i divendres de 10 a 13 hores.
Quins productes recolliu i veneu?
Recollim roba i calçat, parament per a la llar, joguines i tots
aquells productes que encara
puguin tenir una segona vida.
Un cop hem revisat els donatius
que ens fa la ciutadania els posem a la venda a preus mòdics
per a aquelles famílies que ho
necessitin.

Què en fareu dels beneficis?
Destinarem tot el que aconseguim recaptar a diferents fins
socials.
Fins al passat mes de desembre, la botiga era gestionada
per Càritas. Hi seguiu vinculats?
Si, continuem col·laborant amb
l'entitat en la recollida d'aliments, que seguirà gestionant
Càritas, però El Rober serà qui
gestioni la botiga a partir d'ara.

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

Efectius també des de
l'oposició

I seguim treballant

Un millor 2021

Cap a la recuperació

Davant d’unes Ordenances Fiscals 2021 tristes,
nosaltres vàrem presentar-ne unes per fer front
a la Covid-19 de veritat.
Davant del desgavell de
les àrees d’interès comercial, nosaltres presentem una alternativa
global per a tot el comerç
local. Davant de la inacció per reactivar l’economia, nosaltres hem
proposat noves mesures
i línies d’ajut. Davant del
desinterès per la nostra gent gran, nosaltres
vàrem aportar solucions.
Davant de l’ostracisme
polític dels qui diuen governar el nostre poble,
nosaltres sempre seguim
treballant en positiu i ja
dissenyant el futur des
d’ara.

I ja estem de ple al 2021
i encara immersos en
aquesta incertesa de cap
on ens portarà aquesta
pandèmia. Però tot i així
o més ben dit, degut això,
no ens podem aturar ni
un minut ni ho volem. Per
tant, seguim treballant
per tots i totes els santfruitosencs i santfruitosenques. I després de la
Festivitat de Sant Fruitós,
arriba la nostra esperada i estimada Festa de
l’Arròs i com que no la
podrem fer com sempre,
per responsabilitat i per
respecte, hem preparat
una bona diada de l’arròs.
Una festa que manté
l’essència de l’arròs.Bona
Festa de l’arròs a casa
nostra.

Deixem enrere un any
molt complicat i comencem un 2021 amb molta
força i il·lusió des del govern de consens. Propostes noves, projecte Treball, Tecnologia i Talent,
per assolir un model socioeconòmic sostenible,
inclusiu, competitiu, solidari i igualitari. Seguim al
costat de la restauració,
allarguem les ampliacions de terrasses i els
cedim estufes per aprofitar les terrasses a l'hivern.També estem molt
satisfets amb el suport
de la Júlia, una voluntària
europea que ofereix classes d’anglès i alemany i
amb les càpsules per a
joves per entitats i currículums per poder potenciar l’associacionisme.

La nostra agrupació ha
apostat fort des de que
és al govern en les polítiques socials. Portem treballant amb rigor des de
fa mesos tot continuant la
tasca iniciada fa uns anys.
Hem hagut de donar cops
de timó, ja que s'havien
deixat de banda alguns
aspectes del rumb inicial.
Creiem amb fermesa que
hem posicionat les bases
en aquesta àrea que ens
permetran sortir victoriosos del gran repte que
suposarà la recuperació
econòmica que hem de
materialitzar. Continuarem treballant per aconseguir que la situació
actual no empitjori la diferència entre els que tenen menys recursos i els
que en tenen més.

Àrea de comunicació: Pl. de la Vila,1. Telf. 93 878 97 00 | Fax 93876 04 86 | comunicacio@santfruitos.cat
Segueix-nos a: www.santfruitos.cat

