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AJUNTAMENT I SERVEIS

Ajuntament.................93 878 97 00 
Cultura ........................93 878 80 31
Nexe ............................93 878 89 83  
Jutjat de pau ..............93 878 64 87 
Biblioteca ...................93 878 82 05 

SERVEIS DEL MUNICIPI

CAP .............................93 876 09 12
Residència d’avis ......93 876 08 64
Esplai d’avis ...............93 878 86 88 
Pavelló d’esports .......93 878 81 28
Piscines  .....................669 64 35 23
Llar d’infants..............93 878 89 51
Monsenyor Gibert ......93 876 02 97
Pla del Puig ................93 876 19 74
Gerbert d’Aurillac ......93 876 18 21
Deixalleria ..................93 876 12 81
Camp d'esports ..........93 878 84 16
Ràdio Municipal .........93 876 11 77

EMERGÈNCIES

Emergències ..............................112
Mossos d’esquadra ...................088
Policia Local ...............696 99 77 26
Guardia Civil ...............93 872 66 66
Bombers .....................................085
SEM .............................................061
Sant Joan de Déu .......93 874 21 12

TRANSPORTS 

Autobus COSTA ..........93 873 84 54
Autobus ALSA.............902 42 22 42
Taxi - Llicència 1 ........670 490 324
Taxi - Llicència 2 ........689 381 838
Taxi - Llicència 3 ........670 358 166

Ajuntament de  
Sant Fruitós de Bages

4.000 exemplars

DL: B-16334-2012
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ARRIBA L’ESTIU I AMB ELL PODREM GAUDIR DE LES NOSTRES 
FESTES AL CARRER

D’aquí quatre dies ja tindrem l’estiu entre nosaltres i a casa 
nostra això significa poder gaudir de les festes a l’aire lliure. 
Festa Major i festes de barris i carrers.

Anem atrafegats i sempre hi ha maldecaps, però és bo po-
der trobar un moment per esbargir la ment i xerrar amb 
veïns i amics i amigues. I les festes d’estiu són una oportu-
nitat per trobar-nos i abandonar la pressió del dia a dia tot 
ballant i fent activitats.

Al nostre municipi tenim un bon reguitzell de festes. Les fes-
tes de barri a Torruella de Baix, a La Rosaleda, a Les Brucar-
des, a Pineda i al Pont de Cabrianes. I també les Enramades 
del Carrer Nou. Són totes elles festes entranyables i amb 
molt de seguiment pels veïns i veïnes de cada indret, i ja us 
dic que val la pena estar al cas del seu programa de fes-
tes i anar-hi per conèixer cada racó de Sant Fruitós. Podem 
aprofitar també el Festival Elles al Mas de Sant Iscle. Hi ha 
possibilitats per a totes les edats i tots els gustos, esperant 
sempre que tots i totes puguem trobar aquella estona per 
fer-hi cap.

La Festa Major i la Festa Major infantil són dos plats forts 
de l’estiu, però que no resten importància a totes les altres 
festes, si no que les complementen. Com cada any es busca 
el màxim d’espais i d’actes, al grat de tothom, però sobretot 
es busca la relació humana i passar bones estones.

També tenim enguany el 25è aniversari del Festival Inter-
nacional de Música Clàssica – Memorial Eduard Casajuana, 
que es desenvolupa als jardins del Monestir de Sant Benet 
de Bages. Una felicitació immensa per aquesta efemèride 
i encoratjar a seguir endavant després de 25 anys de bona 
feina.

Amb el desig que gaudiu d’aquest estiu, bona FESTA a to-
thom !!!

    Joan Carles Batanés Subirana
    Alcalde de Sant Fruitós de Bages



E L E C C I O N S

·3·

Eleccions municipals 2019

2019 2015

Meses: 11
Participació: 68,61%

Votants: 4522
Vots en blanc: 69

Vots nuls: 37

Meses: 10
Participació: 58,31%

Votants: 3659
Vots en blanc: 84

Vots nuls: 47

Gfp: 1831 vots - 40,82%
ERC: 926 vots - 20,65%

JxCat : 876 vots - 19,53%
PSC: 783 vots - 17,46%

Gfp: 1270 vots - 35,16%
CiU: 954 vots - 26,41

ERC: 602 vots - 16,67%
PSC: 470 vots - 13,01%

Eleccions europees 2019

20142019

Meses: 11
Participació: 68,19%

Votants: 4489
Vots en blanc: 36

Vots nuls: 11

Meses: 10
Participació: 46,76%

Votants: 2882
Vots en blanc: 48

Vots nuls: 20
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U R B A N I S M E

S'inicia la redacció del projecte per una 
nova comissaria de la policia local

Entra en 
funcionament 
l'ascensor de 
La Rosaleda

Sant Fruitós de Bages disposarà 
d’una nova comissaria per a la 
policia local en un espai cèntric 
i amb bon aparcament. El con-
sistori ha adjudicat la redacció 
de l’avantprojecte i del projecte 
bàsic per a la seva construcció 
i la urbanització dels espais ex-
teriors. L’edifici, que es cons-
truirà en un terreny de 754m2, 
disposarà d’una planta amb 
tots els serveis principals amb 
un accés adaptat i còmode. La 
planta baixa disposarà de dues 
zones diferenciades. Una amb 
el vestíbul controlat pel taulell 
de recepció, una sala d’espera, 

banys i un despatx per a les de-
núncies, i una segona zona amb 
les dependències pròpies de la 
policia: vestidors, armer, arxiu i 
despatxos. A banda també dis-
posarà d’una sala de briefing 
que permetrà realitzar reunions 
en casos d’emergència amb al-
tres cossos de seguretat.De for-
ma temporal, mentre no s’exe-
cuti aquest nou edifici que ara 
es projecta, la comissaria de la 
policia es traslladarà a un local 
al carrer Eugeni d’Ors, a tocar 
de la plaça Onze de Setembre, 
que s’ha llogat per cinc anys.

L’ascensor s'ha posat en 
funcionament després que 
l’Ajuntament hagi executat 
les millores necessàries per 
tal de garantir-ne el seu co-
rrecte funcionament. Con-
cretament s’ha instal·lat una 
estructura a la part superior 
i una malla protectora als 
laterals per evitar l’escalfa-
ment de l‘aparell, s’ha mo-
dificat el paviment exterior 
de l’ascensor i s’ha imper-
meabilitzat la planta baixa 
de l’estructura per evitar 
filtracions d’aigua.A banda 
s’ha substituït la maquinària 
que hi havia per nous apa-
rells adaptats per treballar 
a l’exterior.

Bones dades econòmiques

El resultat de la liquidació del 
pressupost del 2018 tanca amb 
números positius, i el roma-
nent líquid de tresoreria arriba 
als 1.582.846 €. El nivell d’en-
deutament és del 13,64%, molt 
allunyat del 75% màxim permès 
per llei. Durant l’exercici 2018 
es van poder realitzar les inver-
sions previstes al pressupost 
sense haver de concertar ope-
racions de crèdit als bancs. En 
aquest sentit únicament es va 
concertar la operació de crèdit 
amb la Diputació de Barcelona 
al 0% d’interès per a les inver-
sions que es realitzen al camp 

de futbol municipal. Pel què fa 
al termini de pagament als pro-
veïdors, en el quart trimestre 
de 2018 es va pagar als pro-
veïdors a 3 dies de mitjana des 
de l’aprovació de la factura. El 
nivell de la inversió és de prop 
de 4 milions d’euros com ho va 
ser el 2017. Aquest 2019 hi ha 
previstes nombroses obres com 
la continuïtat de les actuacions 
al camp de futbol, l’adequació 
del casal de joves a l’edifici del 
Nexe, la modernització de po-
lígons i altres inversions per 
millorar el nivell de serveis del 
municipi.
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Nova web municipal adaptada als nous temps

L’Ajuntament ha renovat la 
web municipal amb un dis-
seny més funcional i adaptat 
a dispositius mòbils i tauletes. 
El portal, que continua funcio-
nant sota el domini www.san-
tfruitos.cat presenta impor-
tants canvis en l’estructura 
dels continguts per tal de faci-
litar la cerca per àrees temà-
tiques. La portada presenta 
de forma més neta accessos 

directes a les principals àrees 
municipals i conté les notícies 
més actuals del municipi i els 
actes programats en l’agen-
da de forma més clara i més 
intuïtiva. A la pàgina principal 
també es pot accedir direc-
tament als tràmits i gestions  
més utilitzats pels ciutadans, 
al tauler d’anuncis i demanar 
cita amb els càrrecs electes. 
A banda també es mostren 

les darreres publicacions en 
les xarxes socials municipals. 
Una de les principals nove-
tats respecte l’antic portal 
és la incorporació d’una guia 
geolocalitzada dels diferents 
equipaments, entitats, apar-
caments o comerç del munici-
pi. Amb aquesta nova eina els 
ciutadans podran localitzar 
de forma fàcil els diferents 
punts d’interès del poble.

Festa Major d'Estiu 
del 2 al 8 de juliol

El Batibull, la Festa Major Infan-
til, donarà el tret de sortida, el 
dimarts 2 de juliol, a un progra-
ma d’activitats amb actes per a 
tots els públics que s’allargaran 
fins el dilluns 8 de juliol. El Ba-
tibull manté com a plats forts 
pels infants el ball del confeti, el 
correaigua, la cercavila infantil i 
la festa de l’escuma i introdueix 
altres propostes engrescadores 
pels més petits. A partir del di-
vendres les activitats de la Fes-
ta Major concorreran entre 3 
espais del municipi: el camp de 
futbol, el Bosquet i el Cobert de 
la Màquina de Batre. El progra-
ma d’enguany manté els actes 
més tradicionals i consolidats 
i també aquelles propostes in-
corporades els darrers anys i 

que han tingut molt bona acolli-
da entre la ciutadania. El diven-
dres 5, el Cobert de la Màquina 
de Batre acollirà la proclamació 
de l’Hereu i la Pubilla 2019 i un 
concert amb el grup Strombers. 
Al Bosquet es celebrarà la Fes-
ta Andalusa i la pista del camp 
de futbol s’omplirà de colors 
amb la Holy Party i de música a 
càrrec de diferents DJs. El dis-
sabte la batucada farà ballar el 
poble fins arribar al Cobert on 
hi haurà sel concert tribut amb 
“Los 80 principales”. El Bosquet 
acollirà diumenge al migdia 
el vermut electrònic i a la tar-
da l’actuació del grup local “La 
tercera Joventut” i el ball per a 
la gent gran. La pista del camp 
de futbol es convertirà una nit 

més en l'espai per la músi-
ca enllaunada. El diumenge al 
migdia Som Riu d’Or actuarà a 
l’hora del vermut al Cobert de 
la Màquina de Batre, a la tarda 
cercavila de gegants i trobada 
d'entitats i al vespre serà l’or-
questra Rosaleda qui realitzarà 
el concert i ball de Festa Major. 
El dilluns al vespre un especta-
cle d'humor de la mà del Peyu 
omplirà el Cobert de la Màquina 
de Batre i la gent gran celebrarà 
el ball de Festa Major a l'Esplai. 
Com ja és habitual, el programa 
de mà amb totes les activitats 
detallades arribarà a totes les 
llars i comerços del municipi i 
també es podrà consultar a la 
web de l'ajuntament www.sant-
fruitos.cat i a la APP mòbil.



 

J O V E N T U T

BENVINGUT ESTIU JOVE!

Després d'un llarg període d'es-
tudi amb els braços ben oberts 
i amb moltes ganes, els joves 
estem impacients per l'arribada 
del nostre estimat "Estiu jove", 
una estació plena d'activitats 
per a tots els gustos i sobretot 
per desfer-nos de l'aclapara-
ment de la calor. L'Estiu jove 
és una celebració per dir adéu 
a les obligacions estudiantils i 
passar a gaudir del bon temps 
amb amics, companys, i fins i tot 
alguns familiars. Des del Nexe-
Jove s'organitza la Trobada Jove 
on tothom que hi participa pot 
aportar idees, i així gaudir de les 
activitats que més ens agraden 

als joves. En aquesta trobada 
es fan una sèrie de propostes i 
juntament amb el pressupost 
que ens dona l'Ajuntament de-
cidim quines són les que ens 
venen més de gust. Altres anys 
ha estat tot un èxit! Entre totes 
les activitats podríem destacar 
la gimcana marrana, el “bubble 
football”, el joc del “killer” o el 
torneig de volei. Per això els jo-
ves esperem que aquest darrer 
any segueixi sent igual d'inte-
ractiu com en altres anys i doni 
vida a aquesta estació! 

                                    Martí Creus  

       

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
         ESTIU JOVE
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Espais públics 
perquè els joves 
pintin de forma legal
L’Ajuntament ha definit dos es-
pais del municipi per tal que els 
joves interessats puguin pin-
tar-ne les parets. Concretament 
els murs on es podrà pintar de 
forma pactada són la paret ex-
terior del camp de futbol, orien-
tada als camps de conreu i el 
túnel que passa per sota l’au-

topista C16, a la vora de la de-
puradora. Amb aquesta mesura 
es vol, per una banda, facilitar 
espais d’expressió artística a 
aquests joves del municipi, i per 
altra banda evitar que el poble 
s’ompli de grafitis de forma dis-
persa. Paral·lelament un jove 
grafiter ha pintat un mural en 
el mur que es troba davant dels 
horts de La Sagrera, a tocar 
del teatre. Aquest mural dóna 
la benvinguda al municipi amb 
una imatge dels gegants Sala i 
Ricardis i l’skyline de Sant Frui-
tós de Bages.

Mural participatiu 
al Pavelló



 

         ESTIU JOVE
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La piscina obrirà el 
14 de juny

La Piscina Municipal encetarà 
la temporada d’estiu el proper 
divendres 14 de juny. L’equi-
pament municipal obrirà cada 
dia des de les 11.00 h del matí 
i fins a les 20.00 h del vespre 
de forma ininterrompuda fins el 
dimecres 11 de setembre. Del 
5 al 13 de juny (ambdós inclo-
sos), els interessats en tramitar 
els abonaments de temporada, 
poden dirigir-se a la conserge-
ria de la piscina en horari de di-
lluns a divendres des de les  10 

Campus d'estiu Vitamina 2019
El campus d’estiu Vitamina 
arriba a la seva 12a edició 
oferint un munt d’activi-
tats durant els matins d’es-
tiu. Enguany les activitats 
es duran a terme durant 6 
setmanes, del 25 de juny al 
2 d’agost. Aquesta activi-
tat esportiva va dirigida als 
infants nascuts del 2005 
al 2015 (ambdós inclosos). 
L’horari serà de les 9 del 
matí fins a la 1 del migdia, 
amb la possibilitat d’ampliar 
l’horari de 8 a 9 i de 13 a 14 

del matí fins a la 1 del migdia, 
i de 4 a 7 de la tarda. Enguany 
el consistori manté els preus de 
la temporada anterior. Aquest 
any també s’organitzen cursets 
de natació per aprendre a ne-
dar i millorar l’estil. Els cursos 
es realitzaran de l’1 al 26 de 
juliol en dos nivells: iniciació i 
avançat/expert. Els principiants 
iniciaran l’activitat a les 4 de la 
tarda fins a ¾ de 5 i de 5 a ¾ de 
6 serà el torn del segon nivell. 
Les inscripcions per a partici-
par-hi seran del 5 al 21 de juny i 
el cost serà de 30€ pels abonats 
a la piscina i de 36€ pels no abo-
nats. 

hores amb el servei de dinar 
amb carmanyola. El termini 
per a realitzar les inscrip-
cions és fins el 7 de juny, a 
l’oficina de l’Àrea d’Atenció a 
les persones (C/ Padró 74) 
els matins de 9 a 14 hores i 
de dilluns a dijous a les ofici-
nes del Nexe-Jove, de 16.30 
a 20.30 hores. Enguany tam-
bé es poden fer inscripcions 
via telemàtica, podeu trobar 
les instruccions a la pàgina 
web. Les places són limita-
des.

Noves 
marquesines a les 
parades d'autobús
La darrera setmana de 
maig s'han instal·lat 4 no-
ves marquesines a les pa-
rades de transport públic 
que es troben a banda i 
banda de la carretera de 
Vic en el seu pas pel nuvli 
del poble. En el cas de la 
parada ubicada davant del 
bar Klam, aquesta ha can-
viat d’ubicació situant-se a 
la plaça de la Vila el què  ha 
comportat la modificació 
de la vorera i la calçada. 
Aquestes noves estructu-
res protegiran als usuaris 
del sol i de la pluja men-
tre esperen l'arribada del 
transport públic. Són d’acer 
galvanitzat pintats de color 
imitació "acer corten" amb 
la coberta a conjunt, tenen 
bancs d’acer inoxidable i la 
il·luminació funciona amb 
tecnologia LED. A banda in-
clouen una cartellera amb 
els horaris del transport 
públic i informació d’in-
terès pels passatgers.



A V U I  P A R L E M  A M B  J A U M E  P L A N S ,  O R G A N I T Z A D O R  D E L  7  D E  T A P E 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

Per quart any consecutiu els restauradors  

ofereixen un vespre a l’aire lliure amb ta-

pes, vins i música, el 7 de tapes.

Quan es celebra el 7 de tapes i el 7 de vi?

Aquest any es celebrarà el dijous 4 de ju-

liol, cada any es fa coincidir amb la festa 

Major d’Estiu. Volem també dir-li també 7 

de vi ja que totes aquestes tapes les re-

guem amb vi.

Quin és el funcionament?

El funcionament és ben senzill. Es com-

pren uns tiquets de forma anticipada en 

els establiments que participen o bé el 

mateix dia in situ. En cas que es comprin 

de forma anticipada el preu és de 15€ i en 

el cas del mateix dia és de 20€. Cada tiquet 

inclou 4 tapes i 3 vins + la copa de regal. 

A part també es podran adquirir tiquets de 

2 tapes o 2 vins. Només es tractarà d’anar 

canviant les caselles dels tiquets per les 

tapes i els vins que hi haurà. A part dels 

restauradors de la població (Can Ladis,  

Nou Celler, Restaurant Klam, Delicius, Cal 

Fusteret i La Mar de Bo) també hi trobarem 

5 cellers de Catalunya que ens oferiran di-

ferents vins per acompanyar les tapes. Tot 

estarà amenitzat per dos grups de música: 

de les 19h fins a les 21h tindrem música en 

directe per part de Mon Petit Món. A partir 

de les 21h i fins les 00.00h, canvi radical 

amb els ja coneguts per molts: Els Bingue-

ro, dj’s que ens faran retornar als anys 80 

amb les cançons més ballables. 

Novetats respecte anteriors edicions?

Aquest any proposem el Bosquet com a 

nova ubicació ja que creiem que és l’es-

cenari ideal per aquest esdeveniment. Un 

altre dels canvis també és que aquest any 

ens centrem en la festa del dijous i deixem 

enrere les rutes de tapes pels diferents 

establiments que s’havien fet els darrers 

anys.

Què s'hi trobarà qui vingui a participar-hi?

Considero que és una festa que desprèn 

molt bon rotllo i per això atrau a tanta gent, 

sobretot gent del poble, de totes les edats 

i disposats a passar-ho d’allò més bé gau-

dint d’una vesprada amb bones tapes, bon 

vi, bona música i sobretot bona companyia! 

Aprofito també per donar les gràcies a les 

més de 500 persones que l’any passat ens 

van fer costat malgrat la pluja d’última 

hora. SOM DE TAPES, SOM DE VINS, SOM 

DE SANTFRI I SOM DEL BAGES!

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

Gràcies per la vostra 
confiança!

Gràcies a tothom!926 gràcies!    783 gràcies 

El passat diumenge 4522 
dels 6591 veïns i veïnes 
van exercir el seu dret a 
vot. Nosaltres estem molt 
contents del suport rebut 
i agraïm a les 783 per-
sones la seva confiança. 
Han estat vuit anys de 
treball intens amb els 
que s´han fet moltes co-
ses al nostre poble , però 
sobretot la creació i la 
consolidació de les polí-
tiques socials, gent gran, 
dona, serveis socials, 
infància, barris…ens fa 
sentir orgullosos i satis-
fets. Ara tenim el futur 
que s´ha d'afrontar amb 
il·lusió però sobretot amb 
molta responsabilitat per 
tal de que tots tinguem el 
poble que mereixem. 

Acabem un mandat de 4 
anys i tanquem una eta-
pa en la que els regidors 
que hem estat al capda-
vant de l’oposició, la Mer-
cè, el Narcís, el Roger i el 
Vicenç, volem agrair tot 
el suport i escalf que ens 
heu donat. Gràcies veïns 
i veïnes de Sant Fruitós! 
Hem treballat amb mol-
ta il·lusió i ganes per a 
tots vosaltres i per acon-
seguir que les coses es 
fessin millor del que es 
fan i per què es tractés 
millor a la gent de com se 
la tracta. Ara els tocarà, 
al Vicenç i al Felip, seguir 
treballant  per tots i totes 
vosaltres i per Sant Frui-
tós. Els desitgem molts 
encerts. MIL GRÀCIES!!!

8 anys de Govern i de 
bona Gestió han estat 
la Garantia per poder 
afrontar 4 anys més. Vo-
lem donar les gràcies a 
tots els santfruitosencs 
i totes les santfruito-
senques que ens han fet 
confiança. Gràcies a vo-
saltres, hem guanyat les 
eleccions aconseguint 6 
regidors! Entomem l’en-
càrrec de seguir treba-
llant pel poble, amb hu-
militat, esforç, constància 
i sobretot amb moltes ga-
nes. Hi ha molta feina per 
fer. Seguirem construint 
el Poble que tots volem 
gràcies al vostre suport, 
sense perdre mai la nos-
tra essència de ser gent 
com tu, gent del poble. 
Us desitgem Bona Festa 
Major!

Després d'aquest passat 
diumenge electoral, des 
d'Esquerra Republica-
na volem donar el nos-
tre agraïment a totes les 
persones que han apos-
tat per la democràcia, 
acudint als centres elec-
torals. I encara més, mol-
tes gràcies a tots els qui 
han volgut apostar per 
un projecte valent, fent-
nos confiança per portar 
un nou rumb al nostre 
municipi. Reforçats per 
l'augment del suport 
respecte a les darreres 
municipals, només ens 
queda assegurar a totes 
les santfruitosenques i 
santfruitosencs que tre-
ballarem, com hem fet 
sempre, perquè el poble 
que estimem cada dia si-
gui una mica millor.


