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La Festa de l'Arròs
omplirà el municipi
de propostes
paral·leles

L'espai jove
s'equiparà per
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per a tots els
gustos
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familiar
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portes a l'abril
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Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

La Festa de l’Arròs és un bon moment per ser
solidaris amb la gent del Delta de l’Ebre
Aquest moment que ens toca viure és canviant, a velocitats que
costa assimilar, amb adaptacions constants a noves tecnologies,
més i millors xarxes de comunicació telemàtica, el món a l’abast
amb un clic. Però hem d’anar pensant que ens toca viure també
canvis significatius en el comportament de la natura.
Aquests darrers dies amb la tempesta Glòria ho hem pogut comprovar i patir. Veiem constantment a les notícies que els fenòmens
meteorològics s’accentuen i que són devastadors, i a casa nostra
també hem pogut copsar per exemple que plou menys però quan
ho fa el risc de fer destrosses ha augmentat.
Sóc del pensament que en aquests moments ens cal actuar amb
consciència ambiental i solidària.
Consciència ambiental de forma permanent perquè qualsevol
avenç que implantem l’hem de fer pensant en el benestar del nostre planeta i dels qui hi vivim i hi viuran, i per tant la sostenibilitat,
l’eficiència energètica, el reciclatge i l’autoconsum han de ser ja
conceptes indissociables al comportament humà.
Consciència solidària perquè els desastres provocats per la naturalesa -pel maltracta que li proferim a la naturalesa- comporten
danys a les persones, a les famílies, als territoris i al futur dels
nostres fills i filles, i caldrà cada dia més aprendre a ser solidaris
i recolzar al damnificat. Perquè hi haurà molta tecnologia i molta
capacitat telemàtica, però el caliu humà d’arremangar-se i colze
a colze poder col·laborar i la possibilitat de mostrar-se sensible i
expressar-ho en persona encara és necessari.
Aquesta propera Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages fem
que esdevingui un alè de suport i solidaritat amb la gent del Delta de l’Ebre, un espai natural que potser el podem haver perdut
per sempre. L’esperit de la festa va néixer amb aquesta voluntat
d’unir braços d’uns cap als altres i fer un àpat on tothom hi tingués cabuda i el temps ha volgut que l’arròs hi jugués un paper
important.
Fem que l’Arròs ens uneixi a una terra que ens necessita, per
consciència solidaria i per consciència ambiental.
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F E S T A D E L' A R R Ò S

Festa de l'Arròs: diumenge 23 de febrer
El proper diumenge 23 de febrer, Sant Fruitós de Bages
viurà la seva festa més popular,
la Festa de l’Arròs. A la diada no
hi faltaran les propostes nascudes de la tradició de la cultura
popular catalana (gegants, concurs de pintura, sardanes, puntaires, esmorzar d'entitats...) ni
tampoc aquells actes introduïts
en les darreres edicions com el
recuperat ball del puro o el concurs fotogràfic. Tot plegat acompanyat de 3.200 racions d'arròs
per gaudir en companyia al parc
de El Bosquet.

Solidaris amb el
Delta de l'Ebre
La Festa de l'Arròs d'enguany
viurà la seva edició més solidaria per tal de fer costat als municipis de les Terres de l'Ebre que
s'han vist greument afectats pel
temporal Glòria. L'Ajuntament
preveu la creació d'un fons solidari i l'impuls de diverses iniciatives entorn de l'arròs, per tal de
recaptar diners i fer-los arribar
a aquestes terres. Tot l'arròs
que es consumeixi durant la
festa serà del Delta de l'Ebre.

+Kvi : L'enoturisme
al món
L’acte, que tindrà lloc el dissabte 22 de febrer a les 7
del vespre al Nexe-Espai de
Cultura, girarà a l’entorn del
món de l’enologia en diferents
punts del món. L’obertura
anirà a càrrec d'Enric Santisteban, professor d'enoturisme
especialitzat en les zones de
França i de la Xina. La segona
part de l’acte serà una taula
rodona sobre l'enoturisme
al Pla de Bages i a Catalunya
amb Santisteban, la periodista Ruth Troyano, el gerent
del celler Oller del Mas, Frank
Margenat, Quim Fargas, del
celler Fargas Fargas i Ricard
Vilalta de Bages Terra de Vins.
L’acte finalitzarà amb una degustació d’arròs d’espigalls
cuinat pel Genís de Cal Fusteret maridat amb els vins dels
cellers participants en l’acte.
El preu del tast serà de 14€
i inclourà una copa de regal.
Els tiquets es poden comprar
de forma anticipada al Nou
Celler.

7 d'arròs
Del 13 al 23 de febrer, 9 establiments del municipi oferiran algun plat o producte
cuinat amb arròs. Enguany
els participants, a mesura
que omplin les caselles, obtindran diferents premis que
els permetran acabar elaborant un plat d'arròs. Un drap
de cuina, arròs, oli, peix i vi
seran els premis de les primeres 5 caselles. Els participants que aconsegueixin
omplir tot el tarjetó (6 caselles), entraran en el sorteig
d'un cap de setmana al Delta de l'Ebre que inclourà un
àpat a base d'arròs i una nit
d'hotel.

Sopar - maridatge d'arrossos i vins
El dijous 20 de febrer, a les 8
del vespre, el Nexe-Espai de
Cultura acollirà el sopar maridatge d’arrossos i vins dirigit per Josep Pelegrí, sommelier de l'escola Joviat. Els
assistents podran degustar
4 arrossos acompanyats de
l'explicació insitu de cada cuiner. Enguany els 4 cuiners del

Bages que hi prendran part seran: Jordi Llobet, que cuinarà un
arròs caldós, el Jordi Servalls,
que oferirà un arròs emmascarat, el Joseba Cruz, que cuinarà
un arròs de pastor i finalment el
cuiner de l'Escola Joviat, recent
guanyador del concurs televisiu Joc de Cartes, Marc Morral,
que cuinarà un arròs de capi-
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pota. Els vins que acompanyaran aquests 4 plats són de
diferents cellers de la DO Pla
de Bages: el Nuat d'Abadal,
l'Arnau Oller d'Oller del Mas,
el PDA de Soler Gibert i l'Entrebosc Negre. El sopar té un
preu de 55 € i els tiquets es
poden comprar de forma anticipada al Nou Celler.

URBANISME

Un nou espai jove amb bucs d’assaig,
zones d’esbarjo i treball i una cuina
La planta semisoterrània del
Nexe, on s'està acabant d'adequar l'espai per ubicar-hi el
nou espai jove, comptarà amb
diferents ambients per tal que
tothom hi trobi el lloc ideal. Pel
què fa a la música, hi haurà
2 bucs d’assaig dotats d’altaveus, micròfons, taules de so,
una bateria, un teclat i amplificadors electrònics. A banda
també s’equiparà un petit escenari amb tota la tecnologia
necessària per a realitzar-hi
concerts i es dotarà l’equipament d’un equip de so de carrer
per a la realització d’activitats

a l’exterior. La zona de treball
i activitats diverses disposarà
de mobiliari bàsic com taules i
cadires, també d’altres mobles
com poden ser sofàs, puff o una
hamaca. L’espai disposarà d’ordinadors i també d’una televisió
interactiva i de monitors per a
realitzar videoconferències. Pel
què fa l’oci, l’equipament també
comptarà amb una taula de tenis taula, un billar professional
i un futbolí. Finalment la cuina
estarà dotada amb tot el necessari per a la realització de cursos i tallers: placa d’inducció,
forn, microones, cafetera, frigorífic i rentaplats.

S'urbanitza el
sector d'El Puig
S'urbanitzarà un tram de
l’àmbit del sector d’El Puig on
s’han de construir el segon
pavelló d’esports municipal
i la nova escola Pla del Puig.
Aquests treballs consistiran
en la urbanització del vial que
hi haurà entre els 2 pavellons,
el nou accés per l’escola i la
previsió d’abastament de tots
els serveis urbans necessaris
que requeriran aquests equipaments. A banda també s’hi
realitzaran treballs d’urbanització provisionals per tal de
connectar aquest nou vial amb
la trama urbana a través de
l’avinguda Sant Joan.

Es milloren i es creen noves àrees d'oci i esbarjo
LA ROSALEDA
En el parc infantil, situat al carrer del Mig, s’instal·larà pavimentació de cautxú en els
seus elements de joc. En el
mateix barri, també es realitzaran millores a l’entorn de
la zona esportiva enjardinant
i adequant una zona amb reg.
La tercera actuació en aquest
punt, i que ja s’ha executat, és
la instal·lació de 6 aparells de
gimnàstica per a la gent gran a
la zona central del barri per tal
que els veïns i veïnes puguin
realitzar exercici físic a l’aire
lliure.
CAMÍ FLUVIAL
El recorregut del camí fluvial a
tocar del Riu d’Or i el Torrent
Bo a través de la plaça de
l’Era de Cal Vallbona fins als
carrers Padró i Sant Benet es
pavimentarà amb material no

polsegós per tal d’aconseguir
un espai de pas més confortable, agradable i segur. D'aquesta manera es crearà un itinerari
per a vianants adequat des del
riu fins al nucli antic. A la zona de
les Feixes s’instal·laran taules
de pícnic i bancs, s’assegurarà
la zona amb baranes de fusta i
es plantarà arbrat de ribera. A
la zona del costat sud del pont,
s’arranjarà el camí amb escales
per tal de poder accedir a peu al
talús i també es plantarà vegetació autòctona.
FONT DE LA TOLEGA
S'adequarà aquesta zona verda
a Les Brucardes i s'hi construirà
un parc infantil. Aquesta nova
àrea de jocs, tindrà una superfície de 423m2 i estarà al costat
de la zona on a dia d’avui ja hi ha
una porteria de futbol. El parc
constarà d’un gronxador doble,
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un joc de balancí i una torre
de joc i es farà un tancament
perimetral amb fusta per tal
d’augmentar la seguretat dels
infants. A banda de la ubicació
d’aquests nous aparells de joc,
també s’instal·larà mobiliari urbà, es plantarà vegetació
amb el seu reg corresponent,
s’instal·larà enllumenat i es
dotarà d’aigua potable aquest
espai. La creació d’aquesta
nova zona, ubicada al carrer
de la Font, és fruit de l'aplicació del Pla de l’Espai Verd Urbà
de Sant Fruitós de Bages.

S O C I E TAT

Noves càmeres lectores de matrícules als
polígons i a La Rosaleda
L’Ajuntament implantarà sistemes de seguretat amb videovigilància i lectura de matrícules
de vehicles als accessos viaris
dels polígons industrials Riu
d’Or, Casa Nova, Sant Isidre i la
Bòbila i al barri de La Rosaleda.
Aquestes noves càmeres s’afe-

geixen a les 7 que ja hi ha en
funcionament al municipi: 3 a
Pineda de Bages, 2 als accessos
de Les Brucardes i 2 als semàfors d’accés al nucli a la carretera N-141, tan a l’entrada venint de Manresa com a l’entrada
des de Navarcles.

La Volta Ciclista passarà per Sant Fruitós
de Bages, l'any del seu centenari
El proper 25 de març, la Volta
Ciclista a Catalunya passarà per
Sant Fruitós de Bages en la seva
tercera etapa que va des de
Castelldefels fins a Vallter 2000.
El municipi acollirà un esprint
intermedi puntuable a l’alçada
de la Plaça 11 de Setembre previsiblement a les 13:40 del migdia. Els ciclistes passaran pel
municipi venint des de Manresa
i dirigint-se cap a Artés.En cada

etapa de la Volta hi haurà dos esprints intermedis. Sant Fruitós
de Bages serà un dels municipis
que acolliran aquest esprint. La
Volta Ciclista a Catalunya és una
carrera que atrau els millors ciclistes internacionals i es considera la tercera cursa ciclista
per etapes més antiga del món,
després del Tour de França i del
Giro d’Itàlia, i que enguany celebra la seva edició número 100.

Es repartiran
bosses de ràfia
per facilitar el
reciclatge
L’Ajuntament repartirà 3.500
paquets de tres bosses per
al reciclatge entre els veïns i
veïnes del municipi per tal de
fer més fàcil la separació dels
residus a les seves llars. Les
bosses que es distribuiran
són de 25 litres, semirígides i
ideals per separar tant el vidre com el paper, cartró i els
envasos a la cuina, ocupen
poc espai i les nanses faciliten el trajecte de casa fins als
contenidors. Per tal de realitzar el repartiment es farà
una campanya informativa
indicant els dies i horaris de
recollida d’aquest paquet.

L’obra d’Alfred Figueras serà a l’Institut Francès de Barcelona
i a la prestigiosa llibreria Jaimes
Les pintures de l’il·lustre
santfruitosenc s’exposaran
a l’Institut Francès de Barcelona. S’hi podran veure
peces de temàtica algeriana,
coincidint en que Algèria era
colònia francesa en l’època
de Figueras. Aquesta exposició s’inaugurarà el proper dimarts 11 de febrer a 2/4 de 6
de la tarda. Una altra mostra

de l’obra de Figueres s’exposarà, de forma simultània, a
la llibreria Jaimes de Barcelona. Concretament s’hi exposaran 2 pintures relacionades
amb la literatura i totes les làmines originals del llibre Images d’Alger, editat l’any 1948.
Aquesta exposició s’inaugurarà el dissabte 15 de gener
a les 12 del migdia amb la
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presentació, en aquest mateix
espai, del llibre “Images d’Alger” reeditat per l’Ajuntament
de en dos formats de llibre diferents, un per a col·leccionista i un en format més versàtil.
La llibreria Jamies va obrir
portes a la ciutat comtal l’any
1941 i s'ha convertit en la llibreria francesa de Barcelona
de referència.

2020- ANY LLUÍS ESPINAL

Commemoració del
seu naixement i del
seu assassinat
En el marc de la Festa Major
d’Hivern, s’ha inaugurat al Nexe-Espai de Cultura una exposició que realitza un recorregut
per la trajectòria vital del pare
Lluís Espinal sota el títol "Lluís
Espinal, una vida per conèixer".
Aquesta mostra es pot veure
fins el proper dissabte 8 de febrer i està composta per una
sèrie de plafons que combinen

les imatges històriques amb les
facetes més destacades del jesuïta. Pel diumenge 2 de febrer
a les 11 del matí, coincidint amb
l’aniversari del seu naixement,
el 2 de febrer de 1932, es descobrirà una placa commemorativa
a la Torre dels Batlles, la casa
on va néixer. A continuació l’escola Paidos acollirà la projecció
del documental “ Lluís Espinal,
un màrtir incòmode”, un treball
emès en el marc del programa
30 minuts de Televisió de Catalunya en motiu del 25è aniversari del seu assassinat. La projec-
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Entre els reis i els menjars familiars, el gener ja se’n va i arriba
el nostre estimat carnestoltes;
un motiu d’alegria i bufonades
per a tothom! El carnestoltes
és una celebració on ens reunim companys, família i amics, i
tots ens disfressem del que ens
agrada o el que realment volem
ser. Ens disfressem per riure
i gaudir. Aquest és el significat
del carnestoltes! Als joves ens
encanta aquesta data, que és un
motiu per sortir, deixar la vida
diària i gaudir del què realment
ens agrada, la festa! Així aquest
dia podem arribar a ser el nostre superheroi o superheroïna
preferits, ensenyar al món com
ens sentim realment o simple-

ment anar de pallassos (això
ho fem molt sovint), ballant i
cantant al pavelló i a la rua, al
ritme de la música provinent de
la furgoneta disfressada del NexeJove, amb els típics himnes
tan particulars d’aquesta festa,
o simplement al ritme dels tambors de les batucades. A Sant
Fruitós, els joves ens reunim
unes setmanes abans del carnestoltes per decidir com serà
la nostra rua. Fem propostes
sobre el grup que volem que
vingui, dissenyem la nostra carrossa i escollim la música que
sonarà des d’ella. Així ja pensem
en el carnestoltes dies abans
que comenci la festa, i fem que
duri més que només aquest dia
·6· ·6·

ció comptarà amb la presència
de les realitzadores del documental, Mariona Ortiz i Anna
Masllorens. Pel diumenge 22 de
març, justament coincidint amb
el 40è aniversari del seu assassinat, es celebrarà una missa a
l’església parroquial a 2/4 d'11
del matí i seguidament es farà
una ofrena floral a la remodelada plaça que porta el seu nom. A
les 6 de la tarda del mateix diumenge es visualitzaran, al Teatre Casal Cultural, pel·lícules on
va participar Lluís Espinal amb
la presència del director cinematogràfic Llorenç Soler.

CARNESTOLTES

i prou. En resum, el carnestoltes és una festa per gaudir-la en
companyia i recordar aquestes
nits especials amb un somriure
i amb la frase: “Recordes aquella nit de carnestoltes...?”.
		Martina Romera

R

C U LT U R A

El nou museu municipal obrirà portes a
l’abril
Les obres del nou espai museístic del municipi han arribat
a la recta final i ara ja tan sols
queda instal·lar els elements
museogràfics per tal de poder
obrir-lo al públic. Aquesta museïtzació dividirà l’espai en 4
àmbits a l’entorn del món del vi:
una introducció, la vinya, el celler i l’anís. Aquesta museïtzació
planteja un projecte trencador i
modern on el visitant deixa de
ser un mer espectador per endinsar-se en l’ambient, fent que
visqui la història en la seva pròpia pell, transportant-lo a una

època concreta. Per aconseguir
aquest fet vivencial s’utilitzaran
les noves tecnologies amb projecció d’imatges, sons i olors.
L’actual museu, ubicat a la Rectoria, passarà a ser un magatzem visitable d’on es trauran
únicament les peces relacionades amb la viticultura per tal
de traslladar-les a l’edifici de
Cal Casajuana. És previst que
aquest nou equipament es pugui obrir al públic durant el mes
d’abril. La inauguració oficial de
l'equipament serà el proper dissabte 18 d'abril.

Pregó de la Festa Major d'Hivern 2020

Mireia Noguera Canellas
Pregonera jove 2020
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Antoni Fontcuberta i Viñolas
Pregoner 2020

L'escut del municipi
s'adaptarà a la
normativa
La Societat Catalana de Genealogia, va emetre un informe on es marcaven les línies
normatives a seguir pel què
fa a l’escut de Sant Fruitós de
Bages. En aquest informe hi
consten importants modificacions que no compleix l’escut actual. Fruit d’aquestes
recomanacions, l'equip de
govern ha decidit crear una
comissió d’estudi formada
per tècnics i representants
de tots els grups municipals
per tal d’estudiar la seva
normalització.

Entrega del reconeixement com
a pregoners per part de l'Alcalde i la Regidora de Festes

AV U I PA R L E M A M B L A S O C I E TAT D E C AÇ A D O R S
L’entitat Societat de Caçadors va
ser fundada l’any 1975 i enguany
ha estat reconeguda durant l’esmorzar d’entitats de la Festa Major d’Hivern per la consolidació de
la Fira dels Caçador i la promoció
del territori. Parlem amb el seu
President Cándido Pérez.
Quin és l’objectiu principal de la
vostra entitat?
La nostra voluntat és fer arribar a
la ciutadania la figura real del nostre col·lectiu.
Qui forma l’entitat?
Actualment som 45 socis. Per tal
de formar part de l'entitat cal estar empadronat al municipi, tenir
el permís d'armes, la llicència de
caça i l'assegurança obligatòria.

Quines activitats organitzeu al
municipi al llarg de l’any?
La nostra principal activitat és la
Fira del Caçador, que es celebra
l'últim diumenge de juny, un esdeveniment que forma part del calendari de fires de caça de la Federació Catalana de Ca. És una fira que
ja està consolidada al calendari
tot i les poques edicions que hem
realitzat. A banda, al llarg de l’any
ens dediquem a censar la fauna del
nostre municipi, realitzem controls
de plagues d’animals com el conill
i el porc senglar, fem el manteniment de menjadores i abeuradors
pel benestar de la fauna i vigilem
les espècies durant el període de
reproducció.

Com han rebut el reconeixement
durant la Festa Major?
Per a nosaltres ha estat molt important que s'hagi reconegut la
nostra tasca. En aquest sentit seguirem treballant per fer cada dia
més gran la Fira i per seguir donant a conèixer el nostre municipi
arreu del país.

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

Orgull de poble
Us volem donar les gràcies a totes i tots per les
fites que estem assolint
junts. Sant Fruitós és un
poble amb personalitat
on cada repte que ens
proposem esdevé un èxit;
la Cavalcada de Reis,
l’Any Espinal, la Festa
Major amb els seus pregoners... Sant Fruitós és
un poble reconegut arreu
de la comarca i del país,
i això només acaba de
començar! Ens espera
un 2020 en el que seguirem treballant amb rigor
i perseverança per assolir tots els objectius que
ens hem marcat. Anirem
agafats de la mà: sense vosaltres aquest meravellós poble no seria
possible. BONA FESTA DE
l’ARRÒS!

Ajuts de menjador per
infants
El grup d’ERC ha presentat una moció que pretén
que la línia d’ajuts per
al menjador escolar actual, que només és pels
infants dels nuclis, que
pogués ser ampliada a
tots els infants de Sant
Fruitós. D’aquesta manera, els arguments del
desplaçament no són els
únics sinó que ampliem
les possibilitats per a la
conciliació escolar, familiar i laboral, i afavorim
la igualtat d’oportunitats.
La resposta del govern
ha estat la negativa al
debat en ple de la moció,
per tant, oportunitat perduda per a molts infants
del poble.Seguirem fent
propostes, treballant per
Sant Fruitós.

Pactar o imposar

Votem amb consciencia i responsabilitat

En el butlletí del passat
mes de desembre, el nostre grup municipal anunciava que presentaríem
una moció proposant posar el nom d’Àngel Tañà
a la biblioteca municipal,
en homenatge per haver
estat el promotor de la
construcció de la primera
biblioteca del nostre poble. El dia 9 de desembre
la presentàvem i una vegada debatuda en Junta
de Portaveus i amb el suport dels altres grups de
l’oposició, la sorpresa va
ser veure com era retirada per anar al ple de gener, ja que aquesta moció
mai ha agradat al nostre
alcalde, demostrant una
vegada més una nul·la
cultura democràtica.

Volem deixar palès que
el PSC es va abstenir en
l’aprovació dels pressupostos fent un exercici de
coherència tot i la mínima capacitat d'aportació
que ens va deixar l'actual
equip de govern. Després
encara vam haver de sentir queixes acusant-nos
de no haver fet prou propostes. En aquest sentit
l’equip de govern ens va
vetar la nostra proposta
de subvenció extra per
Caritas, tot argumentant
que la mateixa entitat
havia manifestat no requerir- la. Celebrem la
incorporació de la nostra proposta d’actuació
per arranjar les voreres
de Torroella. Malgrat tot,
vam votar amb consciència i responsabilitat.
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