
SFB | Sant Fruitós de Bages
Abril - Maig 2018 •  nº. 40•  www.santfruitos.cat

B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

Explica'ns què 

recordes de 

l'Alfred Figueras

Passera a 

 Les Brucardes

Setmana 
de la 

gent gran

Història de les
Caramelles

· pàg 3 · · pàg 4 · · pàg 6 · · pàg 7·

Passarel·la sobre la carretera de Berga 

Butlletí ABRIL - MAIG.indd   1 20/03/2018   13:58:15



AJUNTAMENT I SERVEIS

Ajuntament.................93 878 97 00 
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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 
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Una primavera socialment intensa

Comença el temps de primavera i veient com ha esdevingut 
aquest hivern, podem preveure que serà socialment intensa. Els 
drets de les dones i llur igualtat envers els homes, la pèrdua de 
poder adquisitiu dels pensionistes, l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució Espanyola i la manca d’un govern català post 21-D, 
marquen de ben segur el pols social d’aquesta primavera.

En aquesta ocasió doncs em permeto fer un editorial que traspas-
sa l’àmbit estrictament municipal ja que es tracta de temes de re-
ferent general i que afecten a gairebé totes les famílies del nostre 
municipi, per una causa o per l’altra o per més d’una d’elles.

La reivindicació dels drets socials i la petició a governants de po-
der exercir amb verdadera llibertat la democràcia dels ciutadans, 
estan sorgint com feia anys que no es veia. I de forma contrària al 
que alguns voldrien, s’està fent amb manifestacions i concentra-
cions pacífiques -almenys per part de la ciutadania-. I la història 
ens diu que aquestes formes pacífiques i sorgides del poble són 
les quines més governs han fet caure i més resultats socialment 
positius han assolit.

Crec que hem de  seguir amb aquest consell que no és pas meu, 
el de reivindicar de forma pacífica i respectuosa però amb cons-
tància. Així mantindrem viva la força de la democràcia del poble i 
generarem debat polític de ben segur envers aquests temes que 
preocupen. Alhora cal un compromís personal de cadascú per 
auto aplicar-nos allò que demanem com a  col·lectiu i aportar el 
nostre gra de sorra amb la conducta que seguim, per exemple en 
el cas clar dels drets de les dones.

També i per no defugir de les meves responsabilitats com alcalde, 
serveixi aquest format per allò que en l’àmbit municipal calgui 
demanar. Perquè està clar que a banda d’aquests aspectes ge-
nerals de la nostra societat tenim els nostres temes, el del poble. 

Que aquesta primavera serà intensa, segur. Però amb seny.

Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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N O T Í C I E S

La quota de guals 
serà gratuïta 

durant el 2018
i el 2019
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La part central del pont de la pas-
sarel·la sobre la C-16c ja és una 
realitat. Properament, el nucli de 
la població, quedarà unit a través 
de la Sagrera amb la zona dels 
polígons industrials a l'entorn de 
la carretera de Berga per a via-
nants i ciclistes. 
El consistori es va marcar com a 
prioritat l'execució d'aquesta obra 
amb la voluntat de facilitar l'accés 
a la zona industrial i recuperar la 
ruta a peu històricament existent 
a través de l'antic itinerari que 
uneix el municipi amb la zona de 
l'Agulla, i facilitar la interconnexió 
entre els dos polígons separats 
per la carretera.

Es defineix el perfil 
de la passarel·la so-
bre la Carretera de 
Berga

                                                                                                                                               

            
                                                                                                                                          

L'Ajuntament de Sant Frui-
tós de Bages ha engegat una 
campanya per regularitzar 
els guals del municipi, anul-
lant la quota i rebaixant el 
cost de l'obtenció de la placa. 
No s'haurà d'abonar la quota 
tributària durant aquest any i 
el proper. Únicament hi haurà 
el cost de 21€ per l'obtenció 
de la llicència, que implica 
el lliurament de la placa. El 
consistori també es farà càr-
rec de les obres que siguin 
necessaries a les voreres i 
per tant no caldrà sol·licitar 
llicència d'obres.
Amb aquesta actuació es pre-
tèn regular la situació d'en-
trada i sortida de vechicles, a 
fi d'adaptar-se a la normativa 
vigent des de l'any 1991.

Any pintor Alfred Figueras
Dins el marc de l'Any pintor Al-
fred Figueras 2018 es demana la 
col·laboració dels veïns, per tal 
que tots aquells que hagueu coin-
cidit amb el nostre pintor local i 
vàreu mantenir contacte amb ell, 
tant de forma professional com 
personal, ens pugueu explicar 
els vostres records amb l'artista. 
Volem saber les anècdotes viscu-
des, les vostres experiències, si 
va ser el vostre professor d'art.
En definitiva volem recuperar el 
nostre pintor. 

A banda també es realitzarà un 
inventari general d'obres pictò-
riques, si en teniu una, ens po-
deu portar una foto per poder-la 
registrar en un inventari i docu-
mentar-lo.
Per explicar-ho o bé aportar do-
cumentació cal posar-se en con-
tacte amb l'ajuntament a través 
de l'adreça de correu electrònic 
sfb.arxiu@santfruitos.cat. 
Gràcies per ajudar-nos a docu-
mentar, una mica més, la vida 
d'Alfred Figueras!

L'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages ha aprovat la convocatòria 
del procediment per fer efectiva 
l'adjudicació del contracte de ser-
veis per la gestió del bar de les pis-
cines municipals.

Fins el 20 d'abril, els interessats 
podran presentar la documentació 
d'acord amb els requisits formals 
especificats en el plec de clàsules 
administratives particulars, els 
quals es poden descarregar en el 
perfil del contractant de la web 
municipal.  

Concurs pel bar de 
les piscines munici-
pals
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U R B A N I S M E

Millora dels accessos 
al Parc de la Torre 
del Sanmartí

Passera a Les 
Brucardes

Les obres de millora dels accessos 
del Parc de la Torre del Sanmartí 
es van inciar el passat mes de fe-
brer. Consiteixen en arranjar i mi-
llorar els dos accessos principals 
del parc. En l'accés situat a l'oest 
es millora l'entrada de vehicles i vi-
anants, es crea una escala i es ge-
nera un drenatge de transició entre 
la vorera i la zona del parc. En l'ac-
cés de l'est s'està arranjant l'es-
cala existent i es genera el mateix 
drenatge entre la vorera i el parc, 
Aquestes obres tenen una despesa 
per l'ajuntament de 25.000 €.

Aviat començaran les obres dels pisos 
d'Emergència Social a l'edifici del carrer 
Padró núm. 37

Millores a l'ascensor
de La Rosaleda

S'ha rebut el projecte que ha de 
garantir el bon funcionament de 
l'ascensor de la passarel·la de La 
Rosaleda. En aquest projecte es 
determinen les deficiències i les 
causes de les freqüents averies 
i aporta les solucions tècniques 
per tal de resoldre la problemàti-
ca de l'aparell. 
Per una banda, exposa que l'apa-
rell es sobrescalfa i d'altra banda 
que les mesures de rescat i eva-
cuació són deficients, alhora que 
els tancaments no estan ben aï-
llats de l'aigua quan plou. També 

es posa de manifest que la ma-
quinària amb què funciona no és 
adequada per als ascensors a 
l'aire lliure.
En aquest sentit el projecte con-
creta la instal·lació d'una cober-
ta a la part superior i una malla 
protectora als laterals per evitar 
l'escalfament, modificar el pen-
dent del paviment exterior i im-
permeabilitzar la planta baixa de 
l'esctructura. També indica que 
cal subtituir l'actual maquinària. 
El projecte preveu un pressupost 
d'execució de 72.804 €.

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està ultimant els tràmits de la 
contractació per iniciar les obres contingudes en el Projecte de Rehabili-
tació de l'edifici del carrer Padró núm. 37.
L'objectiu d'aquest projecte és destinar aquest edifici a habitatges soci-
als per a cobrir Emergències Socials, sent beneficiaris les persones o fa-
milies en risc d'exclusió social per manca d'habitatge o amb un habitatge 
en mal estat, cobrint temporalment el seu allotjament.

S'ha aprovat inicialment el Pro-
jecte bàsic i executiu de la passe-
ra del Camí de ronda de Les Bru-
cades. Amb aquesta passera es 
connectarà el camí de ronda de 
Les Brucardes per sobre del riu 
Llobregat des de la plaça Llobre-
gat fins al carrer Burjons.

L'objectiu d'aquesta obra és do-
nar continuïtat al camí que ac-
tualment es troba interromput a 
tocar de la Font de la Tolega.

El cost de l'obra és de 55.000 € 
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M E D I  A M B I E N T
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S'intal·la una calde-
ra de biomassa al 
camp de futbol

Setmana del comerç

En breu es portarà a terme la ins-
tal·lació d'una caldera de biomas-
sa per tal d'abastir d'aigua calenta 
l'edifici del camp de futbol munici-
pal.  
Es preveu que l'actuació aporti un 
estalvi en el cost econòmic pel con-
sum energètic d'entre 6.000 i 7.000 
euros anuals respecte al sistema 
actual.
Amb aquesta actuació, el municipi 
ja comptarà amb dues calderes de 
biomassa per edificis públics, en 
una clara aposta per les energies 
renovables, disminuint la depen-
dència energètica de combustibles 
d'origen fòssil i en general per tots 
els aspectes mediambientals posi-
tius que tenen les energies renova-
bles.

Activitats a favor 
del medi ambient

L'Ajuntament segueix apostant 
pel medi ambient. El passat dia 
24 de març és va adherir a la ini-
citativa "Hora Planeta", tancant 
el llum durant 1 hora del Cobert 
de la Màquina de Batre i Plaça 
Onze de Setembre i la il·lumina-
ció ornamental de l'Esglèsia de 
la Sagrera. El proper dia 13 de 
maig, un any més, es celebrarà 
la 7a edició "Netegem el nostre 
entorn" conegut a nivell euro-
peu com el Clean Up Day. Com 
a novetat, aquest any, l'Ajunta-
ment participa en el "Dia Mun-
dial de l'Aigua" i dins del marc 
d'aquesta celebració es portarà 
a terme una exposició "La vida 
de l'aigua" del 2 al 16 de maig a 
la Biblioteca Municipal.

Del 19 al 25 de març ha tingut lloc 
la 2ona Setmana del Comerç que 
promociona la Generalitat de Cata-
lunya, organitzada per l'Associació 
de Comerciants de Sant Fruitós i 
amb col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i l'Ajuntament.

Sant Fruitós Comerç Actiu ha dut a 
terme diferents actes per a la pro-
moció comercial, com una activitat 
familiar oberta a tothom "Troba 
el click perdut" i una exposició de 
diorames. A banda, pels associats 
s'han programat dues xerrades: La 
motivació al comerciant i la segu-
retat en el comerç.

S'ha fet més eficaç 
l'ordenança de neteja 
de parcel·les

Es recorda a tots els ciutadans, 
donat que amb l'arribada de la 
primavera la vegetació augmen-
ta, que és obligació del propietari 
mantenir net el seu terreny, per tal 
d'evitar possibles incendis fores-
tals. Com a novetat, amb aquesta 
nova ordenança s'ha introduït una 
data màxima del 15 de maig per tal 
de tenir la parcel·la neta, i en cas 
de que el propietari no ho dugui 
a terme, el consistori procedirà a 
realitzar-ne la neteja i farà pagar 
la taxa corresponent al propietari.  
La redacció d'aquesta ordenança 
ha estat fruit d'una comissió d'es-
tudi formada per regidors, tècnics i 
un representant de cada grup polí-
tic que forma l'Ajuntament.

L'Ajuntament ha treballat per ini-
ciar el projecte de "patis oberts", 
a proposta del Consell Municipal 
d'Infància.

Es tracta d'oferir l'ús dels patis 
dels centres escolars més enllà de 
l'horari escolar com a punt de tro-
bada i convivència.

Per encetar aquest projecte s'obri-
rà el pati de l'Escola Monsenyor Gi-
bert els dissabtes, diumenges, fes-
tius i durant el període de vacances 
escolars. L'horari serà de 10:00h a 
20:00h per tal d'oferir un espai més 
d'esbarjo per tots els ciutadans del 
municipi els dies festius.

Patis oberts
C O M E R Ç  I  O C I
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S E R V E I S  A  L E S  P E R S O N E S  

Com molts i moltes sabeu, el dijous 
dia 8 de març se celebra el dia in-
ternacional de la dona. Fet que ens 
ha portat a organitzar una sèrie 
d'actes per mobilitzar-nos durant 
tot el matí d'aquest dia tant senya-
lat. Per entendre el perquè se cele-
bra aquest dia, ens remuntem al 8 
de març de 1857, quan un grup de 
treballadores del tèxtil van prendre 
la decisió de sortir als carrers de 
Nova York, com a signe de protesta 
per les vergonyoses condicions en 
les que treballaven.

Deu anys més tard, el 1867, també 
al mes de març, aquest escenari es 
va repetir amb una vaga multitudi-
nària per part d'un gran nombre de 
treballadores que demanaven sous 

dignes i hores justes de feina, entre 
d'altres drets considerats bàsics 
avui en dia. I així, per aquesta raó, 
l'any 1975 l'Assamblea General de 
les Nacions Unides va establir el 8 
de març com a Dia Internacional de 
la Dona. El dia on reivindiquem, de-
manem i exigim la igualtat, volem 
tenir els mateixos drets i oportu-
nitats, perquè som persones, inde-
pendentment del nostre sexe.

El color representatiu del feminis-
me és el lila. Aquest color es deu a 
que, segons la història, l'any 1908, 
un grup de dones treballadores 
del tèxtil es van declarar en vaga 
dins la fàbrica on exercien la seva 
feina. Es diu que el cap d'aquesta, 
li va prendre foc a l'edifici, la qual 

cosa va provocar unes 130 morts i 
la sortida d'un fum de color lila, el 
color de les teles treballades. D'al-
tra banda hi ha qui diu que unim els 
colors rosa i blau (colors represen-
tatius de cada sexe, segons la soci-
etat) obtindrem el color lila ( color 
de la igualtat). Des de el col·lectiu 
esperem una movilització massiva 
i reivindicació dels nostres drets, 
no només aquest dia, sinó cada dia.

                     Col.lectiu feminista SFB

                          Mai sense veu

J O V E N T U T  -  M A N I F E S T  M A I  S E N S E  V E U 
dia internacional de la dona
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Es contractaran 4 
persones mitjançant 
un nou Pla d'Ocupa-
ció

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Ba-
ges en el marc d'un nou Pla d'Ocu-
pació contractarà a 4 persones en 
situació d'atur. Es preveu que al 
llarg de l'any s'obrin nous Plans 
d'Ocupació durant el segon i tercer 
trimestre. Aquestes persones s'in-
corporaran a meitat del mes d'abril 
i desenvoluparan tasques de dife-
rents departaments municipals: 
jardineria, neteja i brigada munici-
pal. La jornada serà completa i la 
durada serà de 6 mesos. 

Del 22 al 29 d'abril, la setmana de-
dicada a la gent gran del municipi 
aglutinarà nombroses propostes 
lúdiques, gastronòmiques i cultu-
rals.
S'ha programat un ampli ventall 
d'activitats per omplir una setma-
na concebuda per reconèixer el 
paper fonamental que la gent gran 
representa en la vida del municipi.
Paralel·lament, l'Ajuntament i 
l'Obra Social de la Caixa, durant 
aquesta setmana portaran a terme 

Arriba la setmana de la gent gran:
Festa, tallers i campanyes

la presentació de l'inici de les 
activitats enmarcades dins del 
programa de la gent gran, que 
consten en la realització de di-
ferents tallers de promoció de la 
salut i el benestar de les perso-
nes, projecte de participació, vo-
luntariat, etc.
El nostre municipi s'ha adherit 
també a la campanya comarcal 
"Tracta'm bé", per prevenir situ-
acions de maltractament a les 
persones grans.
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dia internacional de la dona
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Petita història de les Caramelles

La Pasqua i l'arribada de la prima-
vera se celebra a Sant Fruitós de 
Bages amb els cants de les Cara-
melles.

La tradicció diu que les Caramelles 
són cors que recorren tot el poble 
anunciant la Pasqua Florida. 

L'origen de la paraula caramella 
ve del llatí calamellus que vol dir 
"canonet" i ve de calamus "canya", 
la qual es refereix a un instrument 
rústic de vent propi dels pastors.

Segons les èpoques han estat di-
verses les entitat organitzadores 
al nostre municipi. Les dues soci-
etats corals pioneres en les Cara-
melles van ser: el Casino Familiar 
i la Unió Agrícola de la Cooperativa.

- A principis S.XX: Es forma el Coro 
Joventut santfruitosenca com a 
contrapunt a les dues corals ante-
riors.

- L'any 1943: Neix la coral de la Fà-
brica del Pont de Cabrianes sorgida 
de les treballadores de la fàbrica 
tèxtil. Va ser la primera coral que 
va incorporar noies a les cantades 
de Caramelles.

- L'any 1947: Es forma l'Agrupació 
Coral "Els clavells" organitzada pel 
Café del Mig. Aquest mateix any 
també neix l'Agrupació de Centre 
Catòlic Parroquial on s'aplegava 
grups d'infants sota la direcció de 
Mossèn Josep Suñé.

- L'any 1972: Neix l'Agrupació Coral, 
actualment encarregada d'organit-
zar les Caramelles al nostre mu-
nicipi, i va ser en aquest moment 
quan es van incorporar dones a la 
cantada de les Caramelles de Sant 
Fruitós de Bages. 
El primer director va ser el Sr. Edu-
ard Casajoana,  i posteriorment va 
agafar el relleu l'Anna Mª Riera, 
fins l'actualitat.

Aquest any, es segueix amb la tra-
dicció. El proper dia 1 d'abril so-
naran les Caramelles pels carrers 
i places de Sant Fruitós de Bages, 
cantades per tres grups.
A més també actualment s'acom-
panyen amb balls de bastons a les 
places.

Enguany farà 46 anys que les Cara-
melles de Sant Fruitós de Bages es 
realitzen sota la direcció de l'Agru-
pació Coral.

Dècada anys 20 (S.XX)

Dècada anys 80 (S.XX)

Any 2011

Any 2012
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A V U I  P A R L E M  D E L  F E S T I V A L  D E  M I N I  C À M E R E S  D E L S  B E N E T  G A M 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

Roser Oliveras, responsable dels 

Benet Games de l'empresa Ocisport 

Serveis Esportius Sl ens explica el 

Festival de Mini Càmeres d'aquest 

esdeveniment.

Què són els Benet Games? 

Els Benet Games és un festival d'es-

ports outdoor on es combina esports 

d'aventura amb diferents propostes 

lúdiques per gaudir en família (BMX, 

tirolines, rocòdroms, curses, cami-

nades, etc.). I tot això combinat amb 

música. Aquest any 2018 es celebra la 

seva cinquena edició i per tant, ja es-

tem parlant d'un esdeveniment conso-

lidat al territori.

 

Alguna novetat per aquest 2018?

Sí, des de l'Ajuntament se'ns va dema-

nar realitzar un festival de Mini càme-

res per tal d'ampliar l'oferta d'activi-

tats durant el cap de setmana.

En què consisteix el festival de Mini 

Càmeres que es realitzarà a Sant 

Fruitós de Bages?

És un concurs on els participants hau-

ran d'enviar una gravació feta amb una 

mini càmera mentre practiquen algun 

esport a l'aire lliure de forma individu-

al o col·lectiva. De totes les gravacions 

rebudes es farà una selecció per triar 

els premiats i un jurat designat per 

l'organització farà la selecció dels ví-

deos enviats. 

Quines categories tindrà el concurs?

Aigua, aire, extrem, aventura i familiar.

Qui podrà participar?

És obert a tothom.

Quan es realitzarà? 

Tindrà lloc durant l'esdeveniment dels 

Benet Games de Sant Fruitós de Ba-

ges, el dissabte 6 d'octubre a partir de 

les 19:30 h al Cobert de la Màquina de 

Batre. 

Quin és l'objectiu d'aquest Festival?

El Festival de Mini Càmeres consisteix 

en una activitat paral·lela als Benet 

Games i ajudarà a potenciar els valors 

de l'esport i la natura, incentivant la 

pràctica esportiva, conèixer l'entorn i 

altres esports.

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

Apostem per l'Agulla Espai Esportiu o cre-
matori!

Un nou Sant Jordi  Temps de lluita

Temps era temps, un po-
ble vivia amenaçat per 
un drac. La princesa, en 
perill, el drac se la vo-
lia menjar! Va Aparèixer 
un príncep, i la va salvar. 
De la sang del drac en va 
sortir un roser i el prín-
cep li va regalar una rosa 
a la princesa. Aquesta és 
la història que tots co-
neixem. La canviem. Ara, 
un poble vivia amenaçat 
pel drac que treia foc pels 
queixals. El poble unit, 
valent i decidit va llui-
tar contra el drac. No va 
ser fàcil, ni curt, alguns 
van defallir, alguns van 
ser empresonats. Però 
el poble unit, persistent, 
va aconseguir derrotar 
aquell drac amb foc als 
queixals.

Estem vivint protestes de 
dos col·lectius vitals de la 
societat: dones i pensio-
nistes. Lluiten contra si-
tuacions injustes. Les do-
nes volen la igualtat real 
i efectiva amb els homes 
i els altres per unes pen-
sions dignes. Ambdós ens 
donen una lliçó de dignitat 
i defensa d’uns drets que 
hauríem de tenir garan-
tits. Som al seu costat i 
hem proposat mocions 
per garantir i millorar 
el sistema de pensions i 
aprovar lleis per eliminar 
la bretxa salarial  i igual-
tat laboral. Queda per fer, 
incidirem en la Renda Ga-
rantida de Ciutadania que 
no s’està implementant 
bé.   

L’àmbit de l’Agulla és una 
zona compartida amb la 
població veïna de Man-
resa i amb la qual apos-
tem per treballar junts 
per tal d'acostar el parc 
a tots els nostres ciuta-
dans. D'aquesta manera, 
hem acordat nous acces-
sos, així com, obres de 
millora, arranjaments de 
camins i zones de repòs. 
Paral·lelament, treballem 
per assolir un pla urba-
nístic consensuat per 
l’àrea de l’Agulla. Aquest 
avanç conjunt, i alhora la 
nova passera de la carre-
tera de Berga i el projecte 
d’ampliació i pacificació 
del camí ens apropa al 
Parc de l’Agulla.

Bona Pasqua!

Resulta sorprenent que 
l’equip de govern muni-
cipal vulgui promoure un 
espai esportiu-recreatiu 
a menys de cent metres 
de la ubicació del futur 
crematori de Sant Fruitós, 
quan el mateix promotor 
d’aquest crematori,en de-
claracions a la premsa, 
afirma i reconeix  que un 
forn crematori emet dues 
substàncies altament 
contaminants:1)Dioxines i 
furans amb una proporció 
de 25,8 vegades superior 
a la permesa 2)Mercuri 
altament tòxic i poten-
cialment cancerigen, i 
que prové de la cremació 
a 850º de temperatura. 
Més informació PDeCAT al 
Blog, Facebook i pdecat-
santfruitos@gmail.com
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