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Medi Ambient

L'opinio dels grups

,

1 i 2 d'octubre: Benet Games, més de
40 activitats esportives i familiars en un
únic cap de setmana

Les accions incíviques
seran sancionades

Qüestió de
voluntat

Barri La
Natura

Mesos després d’inaugurar
la residència d’avis, ja
compta amb més d’un
60% d’ocupació, la
rotonda de la crta. de
Berga és un èxit i ara hem
aprovat el projecte de la
passarel·la sobre la C-16c
que facilitarà el pas d’una
banda a l’altra. Amb GfP
es demostra que tot era
qüestió de voluntat.

Vàrem presentar Moció per
arranjar els dos parcs in-
fantils del barri. Els veïns fa
mesos que ho reclamen.
L’estat dels parcs és brut i
deixat. GfP+PSC van votar
en contra i no es va apro-
var. Seguirem treballant
per què el govern rectifiqui
i no doni l’esquena als
veïns. +info http://cdcsant-
fruitos.blogspot.com.es/

Després de les respostes
ambigües a algunes pre-
guntes formulades, ens
quedem amb el dubte del
perquè d'aquesta actitud. Si
la bassa de l'aeròdrom ara
ja és una piscina, per què
no ho responen clarament?
O és que no està regulat?
Reclamem respostes con-
cretes. Qui no té res a
amagar no li calen eva-
sives.

Arribant la tardor i
encarant la recta final del
any es comencen a veure
els resultats de la feina ben
feta que permetrà iniciar
projectes que eren
necessaris des de feia molt
temps al nostre poble. El
pas elevat que unirà els
dos polígons, millores als
nostres parcs i el pont del
C/Lleida. Estem satisfets.

La responsabilitat del contingut o de l'absència d'opinió recau en cadascun dels grups municipals

Què ens
amaguen?

Tot arriba

Constarà de 15 espais diferents amb activitats esportives, exhibicions, concerts i competicions.

,

Les zones del Bosquet i del Monestir
de Sant Benet tornaran a acollir els
dies 1 i 2 d'octubre els Benet Games,
una proposta d’esports a l’aire lliure
que combina activitats infantils i fami-
liars a l’aire lliure, música, activitats
competitives i zona d’exposicions.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
organitza per tercer any consecutiu un
festival que es consolida en l’agenda
de propostes lúdiques de primer nivell
a Catalunya. Una de les novetats
d’enguany és l’increment de les acti-
vitats repartides en 15 espais dife-
rents, que permetrà que hi hagi en-
cara més oferta d’activitats amb
rocòdroms i tirolines, circuits d’slack

line, laberint de palla, vol captiu en
globus aerostàtic, inflables, circuits
de push bike, bateig de submari-
nisme, kayak, construcció de tipis,
pump track i altres activitats que
són tendència com el tap surf o el
long board, entre d’altres. El Bos-
quet concentrarà totes les activitats,
exhibicions, concerts i competi-
cions, mentre que l’emblemàtic
Sant Benet de Bages serà el punt
on s’hi establiran els avituallaments
d’algunes de les proves esportives.
A banda dels múltiples esports que
els assistents podran practicar tam-
bé hi haurà exhibicions, actuacions
musicals com la del diumenge al

migdia del grup garrotxí Teràpia de
Shock, i competicions esportives com
el Campionat de Catalunya i Espanya
de Biketrial, un Open Infantil de BTT,
el Trofeu de Cronometratge Individual
de bicicleta de muntanya de la
Catalunya Central, una caminada i
pedalada popular fins al Monestir de
Sant Benet o la cursa Four Factors,
entre d’altres. S’espera que centenars
de persones passin pels Benet Games
al llarg del cap de setmana. Més in-
formació sobre el festival a la web
BenetGames.cat

Apostem pel reciclatge

L’Ajuntament treballa en diferents projectes per a
la millora del medi ambient a través del reci-
clatge. Per una banda, s’han rebut dues subven-
cions que suposen més de 23.000€ per tal de
millorar la qualitat de la matèria orgànica i del
rebuig que es recull, on també es farà especial
incidència en els grans productors de residus
com són bars, restaurants i comerços. Per altra
banda, continua obert el projecte de compos-
tatge per a famílies que es va iniciar l’any passat
i enguany s’inclou una bonificació en la taxa
d’escombraries per a aquelles famílies que
duguin a terme el compostatge. En darrer lloc
també s’aposta per la cura del medi ambient
per part dels més petits, amb la implantació
d’una planta de compostatge comunitari als
horts de les escoles del municipi.

*Cada dimarts al matí,
mercat setmanal a l'entorn
de la plaça 11 de setembre

La nova ordenança munici-
pal de la gestió dels residus
regula els abocaments de
residus a la via pública i es-
tableix les multes eco-
nòmiques amb què seran
sancionats els ciutadans que
no compleixin la normativa.
Les infraccions, classificades
en lleus, greus i molt greus,
regulen sancions d’entre 60 i

30.000 euros. Es recorda
que no està permès aban-
donar cap tipus de residu a
la via pública, és obligatori
utilitzar els contenidors cor-
responents a la deixalleria
municipal. La implicació
ciutadana és bàsica per as-
segurar la salut de les per-
sones, la seguretat ciutadana
i protegir el medi ambient.

Els Benets,
moneda oficial

Aquesta serà la moneda de la fira.
L’accés al festival serà lliure i algunes
de les activitats seran gratuïtes, però
en el cas de les propostes de
pagament s'abonaran a través de les
monedes 'Benets' que trobareu als
punts de venta del festival.

Activitats d'1 Benet = 1€
Activitats de 2 Benets = 2€
Activitats de 4 Benets = 4€
Activitats de 5 Benets = 5€



Urbanisme

Es tanca l'exercici
2015 amb molt
bons resultats
econòmics
La liquidació de l’exercici del 2015 de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
posa de manifest que el consistori ha re-
baixat l’endeutament i ha augmentat les
inversions i el romanent de tresoreria. La
bona gestió econòmica ha permès reduir
l’endeutament municipal un 3% respecte
el 2014. Amb aquesta reducció l’ajunta-
ment pot mantenir els serveis de l’ante-
rior període a banda de generar noves
inversions. La liquidació mostra que el
consistori ha augmentat en un 27% el ro-
manent de tresoreria respecte l’any
2014, passant a tenir més de 2,8M d’Eu-
ros. Aquestes xifres demostren que
l’Ajuntament és capaç de generar inver-
sió i financiació pròpia. En l’apartat
d’inversions cal destacar que han aug-
mentat un 29,2% respecte el període an-
terior.

Millores a l'escola
Monsenyor Gibert

S’arrangen els
carrers de
Pineda de
Bages

Equipaments

Societat

Durant l’estiu l’Ajuntament ha impulsat mi-
llores per tal que els infants puguin gaudir
d’unes instal·lacions renovades. La princi-
pal actuació ha estat la millora del pavi-
ment del pati i la seva ampliació acon-
seguint una zona molt més gran, més
bones condicions i amb nou mobiliari. Per
altra banda també s’han renovat totes les
finestres de l’edifici dels més petits. S’ha
instal·lat tota la fusteria d’alumini i les seves
corresponents proteccions solars. El cost
total d'aquestes actuacions és de 53.000
Euros.

Grup d'ajuda
mútua per a
cuidadors

Amb l'objectiu de millorar la
mobilitat a Pineda de Bages es
repararàn les voreres i es millorarà
el paviment de la calçada en
diferents punts de la urbanització.
L'Ajuntament realitzarà un total de
132 actuacions en més de 30
punts. Les principals actuacions es
duran a terme al carrers Mallorca,
Verge de Joncadella, Moragues,
Cardona, Bonveí i Castella, a les
avingudes Pirineus i Pla de Bages i
a la plaça Bons Germans.

Es renovarà
l’enllumenat
públic amb
tecnologia LED
Properament s'instal·larà tecnologia
LED en la lluminària de totes les fa-
roles i les làmpades dels semàfors
del municipi. Aquesta tecnologia su-
posarà un estalvi energètic del 69%
passant d'un import anual aproximat
de 300.000 euros a 100.000 euros.
Els treballs de substitució comença-
ran a finals d’octubre. Aquesta millo-
ra suposarà una inversió de
850.000€, que han estat finançats
per l’IDAE a interès 0. L'adjudicatari
realitzarà el manteniment del servei
durant 4 anys, prorrogables a 2 anys
més.

Setmana Jove,
del 11 al 16
d'octubre
De l'11 al 16 d'octubre, els joves
podran gaudir d’una setmana
d’activitats. La primera proposta és
el taller de cuina “Menja’t la xoco-
lata” programat pel dimarts i dijous
i el dimecres el pavelló acollirà les
12 hores de Vòlei. El toc musical de
la setmana vindrà de la mà del
grup Ebri Knight que oferiran un
concert al pavelló el divendres 14.
La Setmana Jove acabarà amb una
competició d’Archery Combat , una
disciplina on els diferents equips
participants han d’aconseguir un
objectiu i ho han de fer llançant
fletxes als seus rivals. Serà al
Bosquet a les 5 de la tarda.

Compte enrere per
la urbanització de la
Plaça de la Vila

L’Ajuntament ha iniciat un grup de
suport emocional i ajuda mútua di-
rigit a persones cuidadores. L’objec-
tiu d’aquest curs és, per una banda,
donar suport psicològic i per l’altra
facilitar el fet de conèixer altres per-
sones cuidadores per tal d’intercan-
viar experiències. Es tracta d’un
recurs que promou el suport emo-
cional i la relació entre persones
cuidadores que comparteixen una
mateixa problemàtica, per tal que
es sentin recolzades. Durant les di-
ferents sessions els assitents creen
vincles de relació amb altres cuida-
dors i aprenen estratègies per ges-
tionar les necessitats i conflictes.

Els alumnes de l’escola Pla del Puig
podran gaudir d’una nova pista de
bàsquet. Les obres, que és previst
que s’iniciïn el proper novembre,
consistiran en la construcció d’una
base de formigó entre el pati on hi
ha les porteries de futbol de l’escola i
la pista de vòlei platja exterior. A
banda, també es tancarà el recinte
que ocupa la pista amb tanca
metàl·lica de 2 metres d’alçada i s’hi
instal·laran dues cistelles i dos punts
d’enllumenat exterior. Aquesta actua-
ció permetrà dotar l’escola d’un nou
element exterior per a les activitats
del centre, i alhora el municipi dis-
posarà d’un nou equipament per
realitzar activitats fora del horari
escolar, ja que disposarà d'un doble
accés diferenciat.

Els veïns de Torruella podran gaudir
d’un zona amb més i millors
equipaments. La principal actuació
que es durà a terme serà la
construcció d’una pista de bàsquet
pavimentada que s’ubicarà al costat
del camp de futbol. D’aquesta
manera es crearà un punt de
trobada per a la pràctica de diferents
modalitats. Per altra banda, en la
mateixa zona també es col·locarà un
paviment de seguretat on s’hi
ubicaran un conjunt d’aparells de
workout destinats a la gimnàstica de
manteniment. A banda, també es
milloraran les escales d’accés a la
zona esportiva. És previst que les
obres de construcció s’iniciïn durant
el mes de novembre.

Nova pista a
l'escola Pla del
Puig

Torruella tindrà
pista de bàsquet
pavimentada

El projecte d’urbanització de la Plaça de
la Vila té com a objectiu que el municipi
gaudeixi d’un nou espai cívic de
referència i que tots els veïns puguin
gaudir-lo. Amb aquesta nova plaça el
poble tindrà un nou espai molt més
ampli i amable que l'actual. Serà una
plaça en varis nivells on es jugarà amb
diferents paviments per tal de fer-la
visualment més atractiva. L’execució de
les obres inclourà l’enderroc d’algunes
edificacions ubicades en la façana
posterior de l’ajuntament per tal de
guanyar més espai. A banda, s’hi
incorporarà mobiliari urbà i zones
enjardinades i amb arbrat per
aconseguir un espai agradable per a tots
els vianants.

S’aprova el projecte de la
passarel·la sobre la C-16c

Educacio
,

Sant Fruitós de Bages aposta, un any més,
per la formació per a adults. L'Ajuntament
ofereix 5 propostes formatives: cursos de
català (2 nivells), d'informàtica (3 nivells),
d'anglès (2 nivells), tallers de memòria i
com a novetat un curs de preparació per a
les proves d’accés a cicles formatius de
grau mitjà dirigit a aquelles persones que
no disposin del graduat en Educació
Secundària Obligatòria. Tots els cursos es
duen a terme a la Sala Nexe – Espai de
Cultura a partir del 3 d'octubre.

La Junta de Govern Local ha aprovat
el projecte inicial de la passarel·la de
vianants que unirà el nucli de
població de Sant Fruitós, a través de
la Sagrera, amb la zona dels
polígons industrials a l’entorn de la
carreta de Berga. Amb aquesta
actuació el govern municipal vol
millorar l’accessibilitat a peu entre

els dos polígons a banda i banda
de la carretera i alhora recuperar
l’antic itinerari que unia el
municipi amb la zona de l’Agulla.

5 propostes de
formació per a
adults




