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Sant Fruitós és un poble dinàmic, viu, actiu i festiu, un 
poble on les persones han de ser posades al centre de 
tot.
I en aquesta direcció treballem, cada dia des que vam 
prendre el compromís del canvi al govern del poble, 
ara farà un any.
Portant a terme accions que posen èmfasi en les per-
sones i tot el que ens envolta, la recuperació social i 
econòmica de la pandèmia, per tal de poder repren-
dre camins i mirar de nou endavant.
Fent costat a empreses, comerç, serveis i entitats, per 
tal que el batec del poble no s'aturi.
Setmana rere setmana les vacunacions van avançant, 
cada dia més santfruitosencs i santfruitosenques ja es-
tan protegits front aquesta pandèmia. La posada en 
funcionament del mòdul covid del CAP ha facilitat la 
tasca sempre encomiable dels sanitaris.
Una vegada més, cal agrair de tot cor i fer valdre la fei-
na que fan, així com la de tots aquells qui cada dia po-
seu el granet de sorra en la superació de la pandèmia.
Comencem a posar una mirada en positiu, la llum s'al-
bira. Tot i això cada setmana hi ha nous contagis, no 
ho podem perdre de vista, i cal seguir prenent totes 
les mesures de prevenció establertes.
I així arriba l'estiu, temps de gaudir, moment en què 
santfruitosencs i santfruitosenques anhelem tro-
bar-nos de nou a carrers i places, a la piscina, i cele-
brant la Festa Major i les festes de barris i carrers!
I amb aquest objectiu treballem. Perquè totes i tots 
puguem gaudir d'una molt bona festa major, plena 
d'actes diversos pel gaudi de tothom i amb tota la 
seguretat i tranquil·litat. I sempre, adaptant-nos a les 
mesures vigents.
Entre totes i tots, fem que aquesta festa major, les fes-
tes dels barris i la festa major infantil siguin plenes, ri-
ques i diverses, que tothom en gaudeixi i en quedi un 
bon record. Fem que sigui un èxit, visquem-les!

Des de l'Ajuntament volem desitjar-vos un molt bon 
estiu i molt bona Festa Major!
  

  Àdria Mazcuñán i Claret
  Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

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
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El nou skate park 
s'inaugurarà el 26 de juny 

Entra en funcio-
nament el nou 
mòdul Covid

Nova pista de 
vòlei platja

La Regió 
d'Emergències,

al municipi

L'Ajuntament 
passa a gestionar 

el Cementiri
La nova seu de la Regió 
d'Emergències Centre 
s'ubicarà a Sant Fruitós de 
Bages, en uns terrenys ce-
dits pel consistori que es 
troben a l'altre costat de la 
carretera d'on són actual-
ment. El conseller d'inte-
rior Miquel Sàmper du-
rant la seva visita al Parc 
de Bombers ha anunciat 
que és previst que s'iniciïn 
les obres durant el primer 
trimestre de 2023.

El Ple municipal de maig 
ha aprovat que el consis-
tori passi a gestionar de 
forma directa el cementi-
ri municipal, després que 
el passat mes d'abril es 
resolgués el contracte en-
tre el consistori i l'empre-
sa que en gestionava el 
servei. Amb aquest canvi 
l'Ajuntament farà els tre-
balls de manteniment per 
tal de tenir l'equipament 
en bones condicions.

Aquest nou mòdul, ubicat 
darrere del CAP de pedia-
tria, en un terreny cedit 
per l'Ajuntament, és l'es-
pai on es realitzen totes 
les proves i tractaments 
relacionats amb el coro-
navirus i altres malalties 
respiratòries. Amb aques-
ta nova instal·lació es mi-
llora la qualitat i la segure-
tat de l'assistència mèdica 
habilitant dos espais dife-
renciats al municipi.

Aquest estiu el municipi 
comptarà amb una nova 
pista de vòlei platja a l’avin-
guda Sant Joan, a tocar de 
l’actual escola Pla del Puig, 
a la zona del Pavelló d’Es-
ports Municipal. Aquest nou 
espai esportiu substituirà la 
pista que hi havia al costat 
del pavelló i que ha deixat 
de ser operativa degut a les 
obres de construcció i ur-
banització de l'entorn de la 
nova escola. Des del consis-
tori s’aposta per aquest ti-
pus d'equipament  esportiu 
fruit de l’increment d’usua-
ris, cada vegada més signifi-
catiu, que té aquest esport 
al municipi i per dotar el 
poble de més zones per a la 
pràctica esportiva.

Aquest mes de juny entra 
en funcionament el primer 
skate park del municipi. 
L'equipament compta amb 
plataformes de diferents 
nivells i diferents elements 
com rampes, escales, bancs 
i una zona de volcà. La zona 
s'inaugurarà el dissabte 26 
de juny, a partir de les 5 de 
la tarda, amb una exhibi-
ció competitiva amb pati-
nadors professionals. Pos-
teriorment es realitzarà un 
taller de patinatge on els 
participants podran millorar 

les seves tècniques i apren-
dre nous trucs sobre pati-
net i monopatí. El projecte 
del skate park va néixer fruit 
d'un procés participatiu 
amb els joves del munici-
pi que van idear i dissenyar 
com volien que fos aquest 
equipament. Aquesta ins-
tal·lació esportiva es troba 
ubicada al polígon Riu d'Or 
en una parcel·la a tocar de 
l'entrada del Camí Ral, en-
tre els carrers Pedraforca i 
Moixeró, que enllaça amb el 
nucli del municipi.
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Beques per 
Formació 

Professional

Pressupost participatiu
Recollida de propostes fins al 7 de juny

Votacions: de l'1 al 31 de juliol

SFB, zona 30

Els alumnes de 4t d'ESO 
que vulguin cursar formació 
professional el pròxim curs 
podran accedir, si ho neces-
siten, a una beca de la Funda-
ció IMPULSA per cursar estu-
dis de formació professional.
L'Ajuntament ha començat 
a col·laborar amb aquesta 
fundació per promoure la 
igualtat d'oportunitats dels i 
les joves. El mètode IMPUL-
SA, acompanya a joves amb 
talent que es troben en una 
situació econòmica compli-
cada, i formen part de famí-
lies desfavorides socialment, 
i se'ls ofereix una beca per 

accedir a estudis de forma-
ció professional, un ordi-
nador, sessions de treball 
personal i orientació labo-
ral. Els joves es comprome-
ten, a banda de cursar els 
estudis, a realitzar accions 
de voluntariat al municipi.
Els centres educatius del 
municipi són els encarre-
gats d'escollir quin alumnat 
podrà accedir a aquestes 
beques valorant i tenint en 
compte les aptituds i ac-
tituds dels estudiants. La 
Fundació està integrada per 
un grup d'empresaris que 
treballa fent xarxa entre els 
joves i les seves famílies, les 
empreses, els mentors i men-
tores, les entitats, els centres 
educatius i les institucions.

Col·laborem amb 
AMPANS

L'Ajuntament i AMPANS 
han signat un conveni 
per tal que l'entitat pu-
gui portar a terme pro-
jectes i activitats al Centre 
Ocupacional La Sagrera. 
El consistori i la fundació 
col·laboraran plegats per 
tal de poder fer activitats 
al municipi i perquè els 
usuaris puguin integrar-se 
duent a terme tasques 
de voluntariat o servei.

El període per a presen-
tar propostes al primer 
pressupost participatiu 
del municipi finalitza el 
dia 7 de juny. Les perso-
nes majors de setze anys 
poden presentar propos-
tes de nous projectes que 
voldrien que es realitzes-
sin al municipi. Aquestes 
poden ser des de millores 
en equipaments, noves 
instal·lacions, nous ser-
veis..., en definitiva, qual-
sevol inversió o actuació 
puntual que suposi una 
millora per a tots els ciu-
tadans. Les propostes es 
poden presentar presen-
cialment a l'Ajuntament 
o telemàticament amb la 
documentació disponi-
ble a www.santfruitos.cat.

Des del mes de maig la ve-
locitat de circulació a la 
majoria de carrers del mu-
nicipi està limitada a 30 
km/h. Aquest canvi afecta 
els carrers d'un únic carril 
per sentit de circulació. Als 
vials de plataforma única 
de calçada i vorera, com el 
carrer Padró o l'avinguda 
Bertrand i Serra, la veloci-
tat està limitada a 20 km/h. 
A les travesseres i vies de 
dos o més carrils per sentit 
de circulació, la velocitat 
de circulació continua a 50 
km/h. Aquesta modificació 
ha de permetre reduir la 
sinistralitat i comportar be-
neficis mediambientals.

L'Ajuntament hi ha des-
tinat una partida de 
75.000 €. Un cop valorada 
la viabilitat de les propos-
tes recollides es presenta-
ran públicament i s'obrirà 
un període de votacions, 
de l'1 al 31 de juliol, per 
tal que totes les persones 
majors de setze anys em-
padronades al municipi 
puguin votar entre una i 
dues propostes. Aques-
ta votació es realitzarà en 
format electrònic i s'habi-
litarà l'Ajuntament com 
a punt de votació assis-
tit per aquelles persones 
que ho requereixin. Du-
rant el mes de setembre 
es presentarà la proposta 
o propostes guanyadores.
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Carrers nets d'excrements
Des del passat mes d'abril, 
l'Ajuntament  realitza ba-
tudes regularment per tal 
de recollir mostres d'ADN 
dels excrements d'animals 
que es troben a la via pú-
blica. Un cop recollides 
s'analitzen i es pot  iden-
tificar i sancionar als pro-
pietaris dels animals que 
actuen de manera incívica.
Recordem que no retirar 
les defecacions dels ani-
mals de la via pública és 
considerat com una in-
fracció molt greu d'acord 

Renovables amb 
planificació

Es recullen 800 
kg de deixalles

Accessos irisats als centres educatius

Els participants en les ac-
cions populars de neteja 
de l'entorn d'aquest mes 
de maig han recollit 800 
kg de residus abocats en 
espais naturals del mu-
nicipi. Han participat en 
la iniciativa veïns i veïnes, 
alumnes de l'institut i els 
usuaris del CO La Sagrera.

El Ple ha aprovat per una-
nimitat una moció conjun-
ta dels 4 grups municipals 
contra la implantació d'ins-
tal·lacions d'energies reno-
vables en sòls no urbanit-
zables. La moció demana a 

SFB, seu  del 
CLAM

amb la citada Ordenança 
i pot comportar sancions 
per imports d'entre 300 i 
500 €. La tasca de recolli-
da de mostres la realitza-
ran els agents cívics que 
treballaran al municipi 
durant els mesos d'estiu.

la Generalitat que impulsi 
una planificació territorial 
per a aquestes noves ins-
tal·lacions, acordada entre 
els diferents actors. El con-
sistori ja ha fet arribar a la 
Ponència d'energies reno-
vables les al·legacions en 
contra dels 4 camps solars 
de grans dimensions pro-
jectats al municipi.

El municipi ha estat la seu 
convidada del festival ci-
nematogràfic CLAM d'en-
guany i ha acollit diverses 
projeccions al Teatre Ca-
sal Cultural. Cal destacar 
la sessió especial de ci-
nema indígena de Bolívia 

que es va programar per 
tal d'homenatjar i recordar 
el cineasta i fill il·lustre del 
municipi, Lluís Espinal. La 
cònsol de Bolívia a Barcelo-
na, Maya Nemtala, va assis-
tir a la sessió i prèviament 
també va poder visitar la 
casa natal de Lluís Espinal 
i la plaça del municipi que 
porta el seu nom.
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E S T I U  J O V E

Ja el tenim a tocar!
D'aquí només a un mes co-
mença l'estiu, i totes sabem 
que aquesta estació a Sant 
Fruitós és per gaudir i pas-
sar-ho bé, i després d'haver 
superat el primer any sen-
cer de Covid, les expecta-
tives són molt altes! L'estiu 
al poble és un període per 
oblidar les obligacions dels 
estudis i passar bons mo-
ments amb les col·legues. 
Gaudir de la bona vibra de la 
gent i el bon ambient de les 
nits d'estiu. A més a més, és 
una època en què les joves 
ens reunim en espais natu-
rals com rieres i boscos per 
passar les tardes en bona 

companyia i generar un bon 
ambient entre les compan-
yes. És l'època perfecta per 
fer els campaments d'estiu 
del Cau, i crear un ambient 
de cohesió i cooperació. Per 
altra banda, és l'hora de fo-
mentar el contacte i respec-
te a la natura de cara a les 
més petites. Aquest any, tot 
i les mesures restrictives per 
a poder mantenir la COVID 
sota control, les joves del 
poble esperem amb moltes 
ganes poder fer les activitats 
que s'organitzen des del 
Nexe Espai Jove, com el joc 
del "killer", el torneig de volei 
platja o el cinema a la fresca, 
i així poder fer un bon caliu 

entre totes! 
Animeu-vos a participar per 
escollir entre totes i tots qui-
nes activitats es faran a l'Es-
tiu Jove d'aquest any que  
omplirà sanfree de propos-
tes del 6 al 31 de juliol!

        Marc Cintas

F E S T A  M A J O R  D ' E S T I U

Festa Major d'estiu: del 29 de juny al 5 de juliol

Sant Fruitós de Bages viurà 
una Festa Major d'estiu 
adaptada al moment actual 
i amb propostes per a tots 
els públics. El tret de sorti-
da el donarà el dimarts 29 
de juny el Batibull, la Festa 
Major Infantil, que s'allar-
garà fins al dijous 1 de juliol. 
La música, els espectacles i 
la tradicional nit de cinema 
per als més petits es faran 
sota el Cobert de la Màqui-
na de Batre. El mateix dia 1 
començarà l'edició adulta 
de la Festa Major amb pro-
postes de cultura i oci per a 
tots els públics. Per tal que 
màxim nombre de veïns i 
veïnes puguin gaudir de les 
diferents activitats, s'està 
treballant per descentralit-
zar la festa en diverses ubi-

cacions. El programa d'actes 
inclourà propostes musicals 
per a tota classe de públic, 
un espectacle d'humor, el 
tradicional acte de procla-
mació de la pubilla i l'hereu 
del municipi i altres pro-
postes d'oci com un escape 
room pel poble. En aques-
ta edició des del consistori 
s'ha apostat per elaborar un 
programa d'actes amb un 
marcat caràcter local, on la 
major part dels artistes que 
pujaran a l'escenari són de la 
comarca del Bages. La pro-
gramació prevista pot variar 
en funció de les restriccions 
derivades de la pandèmia. 
Tots els veïns i veïnes rebran 
el programa d'actes detallat 
a les seves bústies.

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

Pep Callau serà el mestre de 
cerimònies del Batibull

La surienca Beth Rodergas 
presentarà el seu nou treball 
"Origen"
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E S P O R T S

Setmana de la gent gran 2021

Les piscines obren portes el 18 de juny

Campus Vitamina: del 28 de juny al 10 de setembre

Caminades per a 
la gent gran

L'Ajuntament ha impul-
sat caminades setmanals 
dirigides a la gent gran 
del municipi, fins a finals 
del mes de juny. Aquesta 
és una proposta d'activi-
tat física segura, ja que 
es realitza a l'aire lliure, 
per l'entorn del municipi. 
S'ofereixen 3 sessions set-
manals gratuïtes, cadas-
cuna d'elles d'un nivell 
diferent. Les persones in-
teressades a participar-hi 
poden inscriure's trucant 
al telèfon 93 878 80 31.

Els nens i nenes nascuts 
entre el 2007 i el 2017, 
poden gaudir de les pro-
postes de lleure que ofe-
reix el campus Vitamina: 
esports, tallers, piscina... 

El període per fer les pre-
inscripcions finalitza el dia 
4 de juny. Les persones que 
ja tinguin inscrit un infant i 
vulguin ampliar les setma-
nes d'assistència podran 

fer-ho fins set dies abans 
de l'inici de cada torn. Les 
inscripcions es realitzen a 
www.santfruitos.cat on hi 
ha tots detalls d'aquesta 
proposta de lleure.

Caminada saludable Missa a l'aire lliure

Cinefòrum i teatre Dinar a cada casa

Exhibició de ball sota el Cobert

Visites al Museu de la vinya i el vi

La temporada de piscina 
serà del 18 de juny a l'11 de 
setembre. L'equipament 
funcionarà amb totes les 
mesures d'higiene i preven-
ció necessàries i es faran 
treballs de neteja i desin-
fecció diaris. L'horari d'ober-
tura serà des de les 11 del 
matí i fins a les 8 del vespre, 
de forma ininterrompuda. 
Enguany no hi haurà limi-
tació d'abonaments i l'afo-
rament a la instal·lació serà 
de 535 persones. En cas que 
canviï la normativa es podrà 

establir un sitema de reser-
va prèvia per accedir-hi . El 
període per a realitzar els 
abonaments serà del 8 al 
17 de juny per les persones 
empadromades i del 12 al 
17 de juny per les perso-
nes d'altres municipis. Els 
abonaments es tramitaran 
preferentment de forma te-
lemàtica, a través de la web 
municipal o, en cas que no 
sigui possible, de forma pre-
sencial a les piscines, de di-
lluns a divendres de 10:00 a 
13:00 h. i de 16:00 a 19:00 h. 

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

El Centre Ocupacional de La 
Sagrera es va posar en marxa al 
febrer i des d'aleshores la Cris-
tina vetlla pel correcte desen-
volupament dels serveis per tal 
de donar resposta a les neces-
sitats de les persones usuàries i 
de les famílies.

Quines activitats desenvo-
lupeu? Per afavorir la màxi-
ma inclusió social dels usuaris 
desenvolupem activitats per 
a l'aprenentatge continuat, la 
millora de competències i l'au-
tonomia personal i social. Ac-
tivitats formatives, esportives i 
de manteniment de la salut i 
activitats d'ocupació diverses 
com condicionament de l'hort 
i jardí, neteja i manteniment 

de l'espai de l'escola de música 
i del Teatre, col·laborem amb 
l'Ajuntament fent petites tas-
ques i treballs manuals, col·la-
borarem en esdeveniments 
culturals, festius, educatius i 
esportius del municipi.

Quin perfil d'usuaris hi ha 
al CO? Són persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual, 
que estan en edat laboral i han 
acabat el corresponent perío-
de de formació i que no te-
nen una capacitat productiva 
suficient per incorporar-se al 
món del treball o no en tenen 
l'oportunitat.

Com ha estat l'acollida al mu-
nicipi? Tothom està encantat. 

Les persones usuàries i les fa-
mílies agraeixen l'oportunitat 
de tenir el servei més a prop 
ja que s'afavoreix uns vincles 
naturals amb l'entorn i una 
visibilització de les persones 
amb discapacitat. Amb l'ajun-
tament i serveis municipals 
hem trobat molt bona predis-
posició. Cal destacar la singu-
laritat de compartir instal·la-
cions amb l'escola de música.
És un fet molt rellevant com a 
model per optimitzar recursos 
públics municipals.

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

Contents pel nostre 
10è aniversari

L'estiu ens somriuL'objectiu, la recupe-
ració econòmica

Ja fa un any

Seguim treballant amb 
l'objectiu de la recupe-
ració i per això estem 
molt satisfets amb la 
posada en marxa de 
mesures incloses en el 
Pla de Recuperació. El 
curs vinent posem en 
marxa el Projecte Im-
pulsa que beca alum-
nes amb dificultats so-
cioeconòmiques de 4t 
d'ESO per fer el salt a FP. 
També ha estat un èxit 
la jornada de comerç 
al carrer organitzat per 
l'Associació de Comer-
ciants amb el suport de 
l'Oficina de Recupera-
ció Econòmica. Des de 
joventut hem portat a 
terme els tallers de PI-
DCES, els murals i pas 
de vianants LGTBIQ+ o 
els tallers de les femi-
nistes "trenquem les 
regles".

Hem arribat als 10 anys 
amb satisfacció pel re-
corregut fet, fruit del 
treball i del suport de 
molta gent. Feina feta 
i viscuda intensament 
pel bé del nostre poble, 
amb bastants encerts 
i també amb errades 
que ens fan millorar i 
créixer. Mirem enrere i 
això ens fa seguir enda-
vant per impulsar-nos 
amb l’energia que ens 
transmeteu els veïns i 
les veïnes. Perquè des-
prés d’un any a l’opo-
sició seguim treballant 
pel poble i seguim sent 
el referent en moltes 
coses. Us volem agrair 
la vostra confiança i re-
colzament. Ens mante-
nim units i contents pel 
nostre 10è aniversari.

Aquest mes de juny fa 
un any que vam de-
cidir canviar el rumb 
a l’ajuntament.Dèiem 
prou a les males ma-
neres, a la mala gestió 
i al malbaratament.I 
des de llavors treba-
llem per rentar la cara 
a l’ajuntament, cercar 
viabilitat a projectes 
mal fonamentats, i  en-
deguem nous camins.
Fer de la participació 
ciutadana una eina 
amb els pressupostos 
participatius, treball 
amb entitats i aposta 
per l’apoderament i la 
igualtat d’oportunitats.
Hem iniciat camí amb 
les polítiques d’habitat-
ge, abandonades feia 
temps, conscients de la 
seva necessitat.Us desit-
gem molt bon estiu i 
molt bona Festa Major!

El mes de maig ens ha 
portat la possibilitat de 
viure una mica més el 
carrer i les celebracions 
populars amb l'espe-
rança de poder-ho fer 
cada cop més. Hem 
tingut una especta-
cular setmana de la 
gent gran, on les ga-
nes d'activar-se i mou-
re's d'aquest col·lectiu 
ha estat l'element més 
destacat. Vàrem gaudir 
de la participació del 
CLAM, tot estrenant la 
nova pantalla de pro-
jecció que ens permet 
veure cinema de qua-
litat al casal cultural. 
Vam doblar participa-
ció en el Clean up day 
i hem engegat un en-
grescador projecte de 
participació ciutada-
na... Res no s'atura i tot 
avança cada cop més.


