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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
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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Ja estem treballant pel 2018

El compromís un any més segueix essent treballar fermament i 
amb anticipació pels nostres ciutadans. Tenim molt clara quina 
és la nostra funció i perquè ens heu fet confiança per governar 
Sant Fruitós.

Estem treballant pel 2018 i per tant el futur més immediat dels 
santfruitosencs i santfruitosenques ja està sent el present. Les 
ordenances fiscals i el pressupost per l’any vinent ja tenen forma 
i els projectes, els ajuts, els serveis i els impostos ja tenen l’em-
bastat fet.

Un any més anem plasmant aquells compromisos adquirits al for-
mar govern i que provenen dels programes que vàrem presentar 
a la ciutadania. Una de les dades més rellevants és el manteni-
ment del volum d’inversions, la millora en la prestació de serveis 
i la baixada d’impostos, que implica una nova reducció del rebut 
de l’IBI per tercera vegada en cinc anys.

Com s’ha explicat en altres ocasions, la millora en l’eficiència 
energètica, la reducció de la despesa corrent i la gestió acurada 
dels ingressos permet abaixar l’impost que més grava a les famí-
lies, l’IBI. També combinat amb la congelació dels altres impostos 
i l’augment un cop més dels ajuts i les subvencions a les persones 
i a les famílies.

Treballem pel nostre municipi i aquest és el nostre motiu de ser, 
de bracet amb el nostre país i amb allò que li succeeix. 

    
    Joan Carles Batanés Subirana
    Alcalde de Sant Fruitós de Bages



N O T Í C I E S

Procés participatiu 
per escollir el nom 
de la plaça de 
l'ajuntament

Canvis i millores
a les parades 
d’autobús 

Es crea una borsa 
d’habitatges turís-
tics al municipi

S'analitzarà l’ADN 
de les caques de gos 
per sancionar als 
propietaris 

1835 alumnes escolaritzats al municipi

L A  D A D A

El govern municipal està treba-
llant en la implantació de l’anàlisi 
de l’ADN de les caques de gos amb  
la finalitat de poder sancionar als 
propietaris incívics que no recullen 
les defecacions del seu gos i poder 
eradicar les que queden al mig de 
la vorera i als parcs. L’objectiu és 
reduir durant l’any 2018, a la mí-
nima expressió, l’existència de ca-
ques de gos a la via pública per tal  
que tots els ciutadans puguin gau-
dir d'un poble més net.

Llar d'infants: 129

Infantil: 306

Primària: 1059

Secundària: 341

La principal modificació que es 
realitzarà serà el canvi d’ubicació 
de la parada d’autobús de la carre-
tera de Vic, davant del restaurant 
Klam,  per tal de millorar la mobi-
litat a peu en aquest punt i oferir 
més comoditats als usuaris. L’ac-
tual parada es troba ubicada en un 
tram de vorera força estreta el què 
provoca que en les hores de més 
afluència de viatgers el pas per 
aquest punt sigui difícil. Per aquest 

motiu s'ubicarà la parada uns me-
tres més endavant, a la plaça de 
l’ajuntament, on l’amplada de la 
vorera no dificultarà la mobilitat 
entre els vianants. Per altra ban-
da, amb l’objectiu d’oferir un millor 
servei als usuaris, s’instal·laran 
marquesines per a protegir del sol 
i de la pluja tant a les dues parades 
de la carretera de Vic, a l’alçada de 
l’ajuntament, com a les dues que 
hi ha ubicades al Raval. Aquestes 
millores en la mobilitat pública són 
algunes de les propostes incloses 
en el programa electoral de l’equip 
de govern per tal de ser desenvolu-
pades durant el 2018.

El nom de la nova plaça de la vila 
de serà escollit pels santfruito-
sencs mitjançant un procés parti-
cipatiu. Durant el mes de novembre 
tots els veïns que ho desitgin po-
dran votar per escollir com s’ano-
menarà aquest nou espai que s’ha 
de convertir en un nou punt de tro-
bada al municipi. El consistori pro-
posarà 3 noms per a ser votats i hi 
haurà la possibilitat de proposar 
un quart nom a cada butlleta.

L’Ajuntament ha creat una borsa 
interna d’habitatges d’ús turístic al 
municipi per tal d’oferir una moda-
litat d’allotjament que actualment 
no troben els visitants que s’acos-
ten al poble. Sant Fruitós de Bages 
té un gran potencial de desenvolu-
pament degut a la seva situació es-
tratègica dins la comarca i la seva 
dinàmica i diversa activitat cultu-
ral, turística, esportiva, empresa-
rial i comercial. En aquest sentit, la 
oferta d’allotjament no cobreix les 
demandes dels visitants i aquests 
han de desplaçar-se per tal de 
poder pernoctar. És per aquest 
motiu que el consistori ha creat 
una borsa interna d’habitatges tu-
rístics per tal de regular l’activitat 
i alhora assegurar que s’ofereixi 
un bon servei al visitant. Si esteu 
interessats en posar el vostre im-
moble a la borsa podeu dirigir-vos 
a l’Ajuntament i us informaran dels 
diferents tràmits a seguir.
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U R B A N I S M E

Les obres al camí 
de Sant Benet,            
començaran a 
principis d’any

S’inicien les obres 
de contrucció de la 
passarel·la sobre la 
carretera C-16c

S'asfalten 3 aparcament municipals gratuïts

Els aparcaments públics ubicats 
al carrer Casajona, darrera de 
l’Església  i el que es troba situat 
al barri de La Natura, a lentrada 
est del poble, s'han asfaltat i s'hi 
han realitzat treballs de  pintu-
ra per tal de fer-los més acces-
sibles i millorar-ne la mobilitat 
per als usuaris. Recordem que 
aquests aparcaments són d'esta-
cionament gratuït.

Aquest mes de setembre han co-
mençat els treballs de construcció 
de la passarel·la que unirà el nu-
cli de població de Sant Fruitós de 
Bages, a través de la Sagrera, amb 
la zona dels polígons industrials a 
l’entorn de la carretera de Berga, 
la C-16c. Amb aquesta actuació es 
millora l’accessibilitat a peu pels 
veïns i alhora es recupera l’antic 
itinerari que uneix el municipi amb 
la zona de l’Agulla. El creixement 

dels polígons industrials al voltant 
de la carretera C-16c dels darrers 
anys, ha creat una major mobilitat 
i afluència de gent, alhora que la 
carretera segueix fent d’important 
barrera física pels vianants impe-
dint-ne l’accés a peu d’una banda a 
l’altre dels polígons Riu d’Or – Ca-
sanova i Sant Isidre. Aquesta nova 
infraestructura facilitarà també 
la interconnexió entre els dos po-
lígons separats per la carretera i 
alhora retornarà al poble aquesta 
ruta a peu. El termini d’execució 
de les obres està establert en un 
màxim de 5 mesos i l’import de 
l’adjudicació és de 420.611 €.

L' Ajuntament té previst iniciar les 
obres de protecció contra la caigu-
da de roques del camí de Sant Be-
net el proper mes de gener per tal 
de obrir-lo al públic. Actualment el 
consistori està en la fase de rea-
lització de les expropiacions dels 
terrenys afectats per les obres per 
tal de poder iniciar un concurs pú-
blic per a licitar l’execució d'obra. 
Recordem que el cost del projecte 
s'eleva a 530.000€ que s'assumirà 
majoritàriament l'Ajuntament i una 
part la Fundació Calalunya La Pe-
drera. El consistori va demanar 
prèviament a la Generalitat i a la Di-
putació ajuts per a realitzar aques-
ta obra i ambdues administracions 
els van denegar. Recordem que el 
tall del camí va ser degut a una es-
llavissada durant el mes de març 
i un informe tècnic indicava el seu 
tancament fins a la finalització de 
les obres.



E S P O R T S 
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Es recupera la Festa 
de l'Esport

C U LT U R A
Tardor cultural de luxe

El proper divendres 6 d’octubre al 
Nexe-Espai de Cultura es celebrarà 
la “Festa SFB Esport” per tal de 
reconèixer el treball fet pels es-
portistes del municipi. En aquesta 
festa es premiarà als esportistes 
i persones vinculades al món de 
l’esport, pels seus mèrits durant 
la darrera temporada. Es premiarà 
als esportistes més destacats de 
les diferents categories i als mi-
llors col·lectius o equips, En aques-
tes categories es valorarà l’èxit, la 

trajectòria o el resultat aconseguit 
durant la temporada. També es farà 
un reconeixement a les categories 
de millor tècnic, mèrit esportiu, 
millor organització d'un acte o ac-
tivitat esportiva  i per últim es farà 
un reconeixement a un equip o es-
portista individual històric. L'Ajun-
tament ha rebut 42 candidatures 
d'on sortiran els guanyadors. El 
jurat determinarà 3 finalistes per 
a cada categoria, així com el guan-
yador de cadascuna. El veredicte 
serà secret fins el dia 6 d’octubre, 
dia de l’entrega de premis.

El Teatre Casal Cultural oferirà, 
aquesta tardor,  una programació 
que combina la música, el teatre i 
els espectacles per a públic fami-
liar, amb propostes que de ben se-
gur faran gaudir als espectadors.

Dissabte 21 d’octubre

El duet manresà Jo Jet i Maria Ri-
bot presentaran el seu darrer disc 
“ Lliure o descansar”. Amb un llen-
guatge planer i de to poètic faran 
viatjar als espectadors per entorns 
de boscos plens de llum.

Món Sant Benet  
està d'aniversari

Diumenge 22 d’octubre

La Cia. Samfaina de colors por-
tarà “Els tres porquets es caguen 
de por”, un conte per parlar de les 
pors infantils amb música en direc-
te i cançons tradicionals combina-
des amb d’altres de creació pròpia. 

Divendres 27 d’octubre

La Cia. De Paper presenta “Dins la 
panxa del Llop”, un espectacle que 
combina els titelles d’ombres i els 
teatrins de paper per passejar els 
més menuts per mons fantàstics i 
paisatges fabulosos.

Dissabte 11 de novembre

El teatre arriba de la mà de Roger 
Coma i Abel Folk amb L’Electe, una 
comèdia dramàtica sobre els efec-
tes de la política i les teràpies psi-
quiàtriques.

Diumenge 19 de novembre

Cösmix és la historia de dos viat-
gers extravagants que desplega-
ran les seves millors habilitats: 
fer música impossible i fer riure. 
La companyia Teatre Mòbil ofereix 
aquest espectacle que és un mix de 
bogeria i humor.

El 12 de novembre de 2007, s'in-
augurava Món Sant Benet després 
d'una important tasca de rehabili-
tació del monestir i de la construc-
ció de nous equipaments al seu 
entorn. 10 anys després s'ha con-
vertit en un referent cultural pel 
qual anualment passen milers de 
persones tant per descobrir el seu 
patrimoni com per ser el punt de 
celebració  d'esdeveniments de re-
llevància amb persones vingudes 
d'arreu del món. Moltes felicitats.



 

P O U M

JA ÉS AQUÍ LA SETMANA JOVE 
El dilluns 9 d’octubre comença la 
Setmana Jove amb una activitat 
per aprendre els secrets de com 
realitzar un vídeo per a ser un gran 
youtuber. L’activitat és totalment 
gratuïta i està dirigida a joves de 
12 a 16 anys. En segon lloc a les 
instal·lacions del Nexe, entre les 
18:00 a 20:00 hores del dimecres 
11 d’octubre,  ens trobem amb un 
torneig del famós i èpic joc que tant 
pares com fills juguen avui en dia: 
Clash Royale. Inscriu-te ràpid que 
les places són limitades! A l’equa-
dor de la setmana, el dijous 12, hi 
haurà una miqueta de moviment i 
d’exercici per a tots els joves que 
s’atreveixin a jugar les 12 hores de 

vòlei. Atenció perquè hi haurà dos 
categories: blanca (amateurs) i ne-
gra (experimentats), i les inscrip-
cions s’hauran de fer al NexeJove 
fins al 6 d’octubre, amb un preu de 
5,00 € per equip (equips limitats). I 
ja a la recta final, el divendres 13 
d’octubre, encaminant el cap de 
setmana de la millor manera pos-
sible, a les 23:00h es donarà el tret 
de sortida al CONCERT JOVE amb 
BUHOS, i Dj Kandish + Dj Arzzett, 
que rematarem la festa posant el 
millor ritme. Les entrades es po-
den adquirir de manera anticipada 
per 3€, o a la taquilla, el mateix dia 
de l’esdeveniment, per 5€.

           Aleix Rodríguez

PROGRAMA PIDCES

Un any més, l’àrea de joventut im-
pulsa el Programa d’Informació i 
Dinamització al Centres d’Ensen-
yament Secundari amb propos-
tes d’activitats i serveis adaptats 
a les necessitats i demandes de 
cada centre, programant conjun-
tament formacions i material de 
suport pel professorat, activitats 
educatives per a l’ESO i batxillerat 
i permanències als centres portant 
el Punt d’Informació fins l’institut 
Gerbert d’Aurillac i Escola Paidos. 
L’Ajuntament porta a terme aquest 
programa des de l’any 2006 amb el 
suport de l’Oficina del Pla Jove de 
la DIBA i la Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat.

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
setmana jove
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Finalitza el període 
d'exposició pública 
de l'Avanç del POUM
El passat 7 de setembre va finalit-
zar el termini d’informació pública 
de l’Avanç del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) de Sant 
Fruitós de Bages. A partir d'ara, 
l'equip redactor del Pla recollirà 
totes les aportacions obtingudes a 
través dels processos participatius 
que s'han realitzat i s'incorporaran 
aquelles que es considerin con-
venients. Paral·lelament, també 
s'incorporaran les propostes sor-
gides dels informes que elaborin 
els diferents organismes oficials. 

Un cop finalitzat aquest procés, es 
procedirà a la redacció del docu-
ment definitiu de l'Aprovació Inicial 
del POUM i s'obrirà el segon perío-
de d’exposició pública per tal que 
la ciutadania pugui fer les seves 
al·legacions per acabar preparant 
el document per l'Aprovació Provi-
sional. En aquesta fase, el procés 
participatiu estarà centrat en fer 
difusió de les diferents actuacions 
a desenvolupar en relació a la seva 
tramitació. En aquest sentit, s'ela-
borarà un informe de les propos-
tes i iniciatives presentades en 
totes les fases del procediment i 
aquest informe es presentarà tan 
a la ciutadania en general com als 

membres del Consell Assessor Ur-
banístic. En aquesta mateixa línia 
es mantindrà informada a la ciuta-
dania sobre l'informe a les al·lega-
cions i la resolució municipal, així 
com els informes sectorials i les 
modificacions i s'informarà també 
de l'Aprovació Provisional del Pla i 
de l'estat de la seva tramitació. La 
darrera de les fases per a l’elabo-
ració del POUM serà l'Aprovació 
Definitiva del document on l'Ajunta-
ment donarà a conèixer el resultat 
del procés d'informació pública i 
de consultes a les administracions 
afectades, així com sobre les po-
tencials modificacions introduïdes.



 

R E P O R T A T G E

setmana jove
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Arriba la quarta edició dels Benet Games 

El Bosquet de Sant Fruitós de Ba-
ges tornarà a acollir el cap de set-
mana del 7 i 8 d’octubre la quarta 
edició del festival Benet Games. Un 
festival familiar que combina acti-
vitats a l’aire lliure per a nens i ne-
nes de totes les edats amb proves 
esportives de tots els nivells, ex-
hibicions i música. Les més de 40 
activitats que tindran lloc durant 
tot el cap de setmana quedaran 
repartides en els diferents espais 
i ordenades segons la seva temà-
tica. D’aquesta manera, dins l’espai 
Aventura hi haurà activitats com el 
rocòdrom, la tirolina, tricicles re-
clinats i un circuit d’habilitats de 
fusta, en l’espai Aigua el bateig de 
submarinisme i el paddle surf, dins 
l’espai Tendències, activitats com 
el longboard, l’skate i el pumtrack, 
en l’espai Infantil els inflables i el 

tir amb arc i dins l’espai Aire un 
taller d’estels, entre moltes altres. 
En el marc de les proves esporti-
ves, hi haurà des de competicions 
d’alt nivell com és el cas de les 3h 
de resistència en BTT que tindrà 
lloc el dissabte a les 16h o l’Open 
Infantil BTT i el BikeTrial, fins a 
proves de caràcter més lúdic, com 
és el cas de la Four Factors Race 
de diumenge o la caminada i peda-
lada popular de dissabte al matí. 
L’horari del festival serà dissabte 
de 10 a 20 hores i diumenge de 10 
a 15 hores. Dins d’aquesta franja 
horària també hi haurà animacions 
musicals amb ball i coreografia 
obertes a tothom qui vulgui parti-
cipar. També hi haurà exhibicions 
amb una part competitiva com és 
el cas dels salts amb bmx i l’street 
workout.

L’accés al festival és gra-
tuït, tot i que per poder 
realitzar algunes de les ac-
tivitats és necessari acon-
seguir “benets”, la moneda 
oficial del festival (1 benet 
equival a 1 euro).
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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

Josep Sinca, President del Col·lec-
tiu de Recerca Històrica, entitat 
que gestiona el Museu Municipal, 
ens explica el present i el futur 
d’aquest equipament que recent-
ment ha passat a ser de titularitat 
municipal.

Què trobarà el visitant al Museu 
de Sant Fruitós?

El Museu concentra un important 
recull d´objectes molt diferents: 
roba, mobles, eines, maquinària, 
utensilis de cuina, ceràmica, lli-
bres, quadres, objectes religiosos, 
mobiliari, fotografies familiars i un 
llarg etc. al voltant de 3000 ele-
ments catalogats que son el re-
sultat de les iniciatives d´un grup 

de veïns del poble preocupats per 
recuperar i donar a conèixer la his-
tòria i el patrimoni de Sant Fruitós. 
Recentment, amb la municipalitza-
ció del Museu s’assegura la pre-
servació de tots aquests bens. 

Quin paper hi juga el Col·lectiu de 
Recerca Històrica? 

El passat mes de juliol l’Ajunta-
ment va encarregar al Col·lectiu la 
gestió integral de l’equipament i de 
tot el seu inventari considerant que 
podria continuar aportant la seva 
experiència professional i trajec-
tòria adquirida amb el anys que ha 
dirigit l’equipament. 

Quines activitats s’hi realitzen i 
quines s'hi podran integrar?

Continuarem amb les portes ober-
tes i amb activitats per fomentar 
la difusió. La nostra voluntat és la 
d’organitzar exposicions i oferir vi-
sites als escolars. També entrar en 
el sector de la restauració de peces 
malmeses i continuar conservant 
material de famílies del poble. 

Perspectives de futur per l’equi-
pament 

Preveiem la incorporació de perso-
nal voluntari i personal qualificat  
per atendre els projectes iniciats. 
Destacar de forma especial asso-
lir una nova seu social del Museu, 
a la Sagrera, amb un projecte em-
blemàtic situat a “Cal Xamal” i al-
tres expectatives en una casa no-
ble del mateix barri. 

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

El cobert de la cultura En defensa dels drets 
de tothom

La República que es-
tem fent

Seny

En el moment de tancar 
aquest escrit, ens trobem 
a les portes de l’1 d’oc-
tubre. Dia transcendent 
pel nostre futur. A hores 
d’ara, el govern espan-
yol ens ha intervingut 
les institucions, retallat 
drets, eliminat compe-
tències, intentat atrope-
llar i atemorir. Tot i això 
les catalanes i els cata-
lans seguim amb somriu-
res i determinació, con-
vençuts del camí emprès. 
El referèndum no haurà 
estat el punt final, sinó un 
punt d’inflexió en el pro-
cés d’autodeterminació.
Santfruitosencs i sant-
fruitosenques, endavant 
sense por. Junts farem la 
nova república amb mi-
llors drets per a tots.

Hem de recuperar el seny 
davant de dos governs, 
el català i el central, en-
testats en pressionar al 
màxim als ciutadans, i 
que ha aconseguit dividir 
en dos la societat. Hem 
de superar el trencament 
de la legalitat catalana 
que JpelSi i la CUP van 
realitzar els passats dies 
6 i 7 de setembre. També 
hem de superar la res-
posta desproporcionada 
que emprengué el govern 
del PP. El que cal és con-
vocar eleccions al Par-
lament i, amb canvi de 
lideratges, asseure’s per 
l’encaix que Catalunya ha 
de tenir dins d’Espanya.
Volem votar acords, no 
trencaments.  

Aposta per la cultura i la 
història del nostre poble. 
La recuperació definitiva 
d’una infraestructura his-
tòrica com és el Cobert de 
la Màquina de Batre i la 
urbanització de  la nova 
plaça Onze de Setembre 
ha permès revitalitzar la 
vida al poble amb la cele-
bració de noves activitats 
socials i culturals. L’antic 
edifici de les monges del 
Sagrat Cor, passarà a ser 
patrimoni immoble his-
tòric del municipi. Fruit 
del projecte de memòria 
històrica oral a finals de 
novembre estrenarem el 
documental sobre l’Evo-
lució de Sant Fruitós: 
història d’un poble. Con-
tinuem millorant el poble.

Aquest darrers dies hem 
tastat la repressió de 
l'estat amb atacs conti-
nuats a les llibertats indi-
viduals i col·lectives, a les 
nostres Institucions i als 
nostres representants 
polítics. Des del Govern 
Español s’envien ordres 
per interferir de forma 
violenta en el procés 
d’expressió democràti-
ca que tots els ciutadans 
tenim per poder expres-
sar la nostra voluntat: 
les urnes. Els regidors 
del PDECAT treballem i 
seguirem treballant per 
la defensa dels drets de 
totes les persones que 
viuen a Sant Fruitós, per 
tots vosaltres. +info  al 
Blog, Facebook i pdecat-
santfruitos@gmail.com


