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11 de febrer, Festa de l'Arròs
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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 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
Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages
4.000 exemplars

Un poble amb caràcter propi forjat per
l’estima dels seus ciutadans
Cada vegada més som ciutadans del món i tenim accés fàcil i
ràpid a tot allò que succeeix en punts allunyats de casa. Sabem
de tot el que passa en aquest món i podem incorporar tradicions
foranes i maneres de fer a quilòmetres d’aquí.
Alhora també necessitem sentir que quelcom ens arrela a terra.
Ens cal saber que tenim el món a l’abast però identificant-nos
amb el nostre poble, amb la nostra terra. Aquella on vàrem néixer
o aquella on hem format la nostra llar.
Aquest sentiment de sentir-nos identificats i estar orgullosos
d’on som ajuda a forjar el caràcter propi de cada poble. Si els ciutadans estimem allò que fem, allò que som, els nostres costums i
les nostres tradicions, de ben segur que aquest sentiment de pertànyer al “meu poble” és més elevat i en conseqüència s’amplia i
es millora aquest caràcter propi.
M’atreveixo a dir que cada vegada ens costa menys dir ben alt i
ben convençuts “jo sóc de Sant Fruitós de Bages” i explicar com
som i què fem com a poble, i si això és així estem forjant aquest
caràcter propi que cada poble necessita. Podrem saber què passa
a Oceania però si cada un de nosaltres el què desitja és parlar
del nostre poble, demostrarem aquesta estima i aquest orgull de
ser del nostre poble que tant ens ajudarà a superar obstacles i a
millorar el present.
Jo sóc dels qui pensa que a un poble li cal un caràcter propi i que
aquest arriba si està forjat per l’estima dels seus propis ciutadans. Treballem perquè a Sant Fruitós sigui així.

				Joan Carles Batanés Subirana
				
Alcalde de Sant Fruitós de Bages

DL: B-16334-2012
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C U LT U R A

La Festa de l'Arròs
ens prepara per la
Quaresma

Recuperació
històrica de la
festa

El proper diumenge 11 de febrer
Sant Fruitós de Bages viurà la seva
festa més concorreguda, la Festa
de l'Arròs. Es repartiran 3.200 racions de forma gratuïta entre els
assistents que ompliran el Bosquet. La indumentària per a la festa (gorra i drap de cuina) es podrà
adquirir en diferents establiments
del municipi i lluir el mateix diumenge de la festa.
CONCURS D'ARROSSOS
Com ja és habitual les colles que
ho desitgin podran participar en el
concurs d'arrossos on es premiarà
a la millor proposta i també a la
més original.
CONCURS PINTURA RÀPIDA
La 43ena edició del concurs de pintura ràpida es durà a terme durant
tot el dia i enguany s'introdueix, a
part del primer, segon i tercer premi, el premi honorífic Alfred Figueras dotat amb 700€.

ANY ALFRED FIGUERAS 2018
Figueras també tindrà presència
en el marc de la Festa de l'Arròs,
en motiu de l'any d'activitats que li
dedica el municipi. Durant tot el dia
es projectarà un videodocumental
amb imatges inèdites, al Nexe- Espai de Cultura, on apareix el pintor
participant en la festa. Figueras va
estar molt implicat en la vida del
poble i va ser un dels impulsors del
concurs de pintura ràpida que es
va iniciar l'any 1968, i durant molts
anys en va ser un dels membres
del jurat.

El 7 d'Arròs i el +KVi es consoliden
Del 1 a l'11 de febrer diferents
establiments del municipi introduiran l'arròs com a plat destacat
en la seva carta habitual. Aquesta proposta, batejada com a 7
d'arròs, permetrà als clients tastar diferents receptes i participar
en sortejos de productes relacionats amb el món de la gastronomia. La proposta enològica +KVI,
es celebrarà el dissabte 10 de
febrer al Nexe-Espai de Cultura

i enguany versarà sobre la D.O.
Priorat. En l'acte es projectarà un
documental que serà comentat
per especialistes del sector i la
vetllada continuarà amb una degustació de vins del Priorat i de la
DO Pla de Bages i un tast d'arròs.
A banda, el 8 de febrer es farà un
tast maridatge especial amb 4
grans cuiners .El preu és de 40€
i els tiquets es poden adquirir al
Nou Celler.
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L'Ajuntament ha impulsat un
projecte per tal de contextualitzar la Festa de l'Arròs
que duran a terme un historiador i un cuiner de la Fundació Alícia. El projecte preten recuperar la recepta de
l'escudella que va començar
a servir-se originàriament
per tal de poder reproduir-la
durant l'edició de l'any 2019.
Per altra banda també s'ha
començat a treballar en un
llibre sobre els orígens de
la Festa de l’Arròs i la seva
evolució fins al dia d'avui,
que es realitzarà a partir
de documentació històrica i també a través de la
memòria oral dels santfruitosencs. Ambdues propostes s'inicien en el marc de la
festa d'enguany però veuran
la llum en l'edició del 2019.

URBANISME

La passarel·la veurà Pas endavant cap al
nou pavelló
la llum al març
El pont sobre la C-16c, que unirà el
nucli amb la zona dels polígons a
la carretera de Berga es col·locarà
durant el mes de març. Un cop instal·lada l’estructura caldrà fer-hi
arribar el servei de l’enllumenat
abans que pugui entrar en funcionament. Amb aquesta actuació es
millora l’accessibilitat i la seguretat a peu i alhora es recupera l’antic itinerari que uneix el municipi
amb l’Agulla. Aquesta nova infraestructura facilitarà també la interconnexió entre els dos polígons.

El despatx professional que redacta el projecte d’aquest nou edifici
esportiu ja ha entregat al consistori l’avantprojecte del nou equipament que ha de construir-se ubicat
dins de l’àmbit del nou CEIP Pla del
Puig. Aquest document inclou la
construcció del nou pavelló municipal i d’un gimnàs amb vestidors
i sanitaris amb accés al pati de la
nova escola. Recordem que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va
considerar necessari construir un
segon pavelló al municipi i va pro-

Plaques solars en 3
edificis municipals
Tres edificis municipals de Sant
Fruitós de Bages funcionaran de
manera autònoma amb energia
solar gràcies a la instal·lació de
més de 300 plaques fotovoltaiques que s’ubicaran a la coberta
d’aquests equipaments. Concretament aquesta inversió es realitzarà a l’edifici de l’ajuntament, a la
Biblioteca Municipal i al Nexe- Espai de Cultura. Aquest tipus d’instal·lacions requereixen un manteniment molt baix i són una solució
neta, sostenible i respectuosa amb
el medi ambient i que aporta un
gran estalvi energètic i econòmic.
Segons l’estudi realitzat pels tècnics municipals, es calcula que en
1 any l’estalvi econòmic serà de
més de 13.000€ en les factures del
consum i a nivell energètic s’emetran 35.400 kg/CO2 menys per any

posar a la Generalitat reconvertir
l’espai del gimnàs de la nova escola del Pla del Puig en un pavelló poliesportiu amb gimnàs incorporat.

Guals a 0€

a l’atmosfera. És previst que la instal·lació d’aquests aparells s’iniciï
durant el mes de març i la inversió
realitzada s’amortitzi en un període mitjà de 10 anys.
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L’Ajuntament ha modificat
aquest 2018 la taxa municipal
que regula els guals per tal
d’impulsar que els veïns regularitzin la situació d’entrada
i sortida dels seus garatges.
Aquest 2018 s'inicia una campanya que implica que tots els
veïns que sol·licitin un gual no
hauran d’abonar la quota tributària a l’Ajuntament durant els
exercicis del 2018 i 2019 i hauran d’abonar únicament 21€
per tal d’obtenir la placa de
gual corresponent. Recordem
que durant el 2017, En el marc
de la campanya, l’Ajuntament
es farà càrrec de les obres que
siguin necessàries en el cas
que calgui modificar la vorera
i per tant no caldrà sol·licitar
cap tipus de llicència d’obres ja
que els treballs els realitzarà
directament l’Ajuntament.

SERVEIS A LES PERSONES

La residència d'avis El Lledoner disposa de
7 noves places concertades
Des del passat mes de desembre
la residència d’avis El Lledoner de
Sant Fruitós de Bages disposa de
7 places públiques en règim concertat que han cobert persones
grans dependents. L’Ajuntament
ha atorgat aquestes places tenint
en compte el grau de dependència
dels demandants i la data d’ingrés
al centre residencial. L’Ajuntament
peticionava des del 2011 a la Generalitat la creació de places pú-

Més seguretat pels
veïns
L’Ajuntament instal·larà equips de
videovigilància amb un sistema de
lectura de matrícules dels vehicles
per tal que els veïns es sentin més
segurs. Aquest sistema de vigilància estarà vinculat a una base de
dades on consten aquells vehicles
presumptament implicats en fets
delictius. Això permetrà que cadascuna de les càmeres instal·lades,
identifiquin i reconeguin la placa i
s’activi immediatament un avís a la
policia en cas que algun d’aquests
vehicles passi per la zona. Aquest
sistema actuarà alhora com a mesura dissuasiva per la presència de
càmeres però també com a mesura
repressiva ja que permetrà visualitzar les imatges enregistrades
en cas de robatoris.El consistori té
previst implantar aquest sistema a
partir de la tardor en determinades
zones i en funció dels resultats obtinguts ampliar-lo a d’altres punts
del municipi.

bliques en el centre santfruitosenc
ja que no se’n disposava de cap.
El govern municipal ha mantingut
durant tot aquest període reunions
amb els responsables del departament corresponent. Finalment,
aquest 2017, després que el Govern de la Generalitat crees noves
places passats 5 anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha atorgat aquestes 7 places
al centre El Lledoner.

L'Infonexe, el nou
canal pels joves
L’Ajuntament ha creat un nou canal d’informació digital dirigit als
joves. Aquesta proposta vol donar a conèixer les activitats que
es programen per aquest públic,
donar veu als joves a partir d’entrevistes i oferir informació sobre
determinades matèries en campanyes informatives. El tret de sortida ha estat l’espai d’entrevistes
que s'ha estrenat aquest mes de
gener. De forma mensual l’espai
ens parlarà d’un jove del municipi
que donarà veu a les seves vivències personals i professionals. La
jove santfruitosenca Laia Candàliga serà l’encarregada de realitzar
aquestes entrevistes que aquest
mes s’estrenen amb la vida de Gabri Garcia Xatart. Les entrevistes
es podran llegir a la web municipal
i a la del Nexejove, a l’App mòbil
del municipi, a les xarxes socials i
a través del setmanari Montpeità i
de Ràdio Sant Fruitós.
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15 anys amb
Alcalá del Valle
El proper mes de maig, Sant
Fruitós celebrarà, durant tot
un cap de setmana, que fa 15
anys el municipi es va agermanar amb el poble gadità. El
16 de febrer de 2003 ambdós
ajuntaments van firmar l’acte
d’agermanament fruit del gran
nombre de santfruitosencs que
són originaris d’aquest municipi de Cadis. Enguany, en motiu
del 15è aniversari d’aquesta
unió es celebrarà tot un cap
de setmana d’activitats amb
la presència de representants
d’Alcalá del Valle. La relació
entre ambdós neix a partir dels
anys 50 quan moltes famílies
del municipi andalús van emprendre el viatge cap a Catalunya en busca d’un futur millor. La seva destinació va ser
Sant Fruitós, on molts van treballar a les indústries tèxtils, o
de la construcció.

POUM

Últims retocs abans
de l'Aprovació Inicial
del document del
POUM

Continuen les tasques de redacció
del document per a la seva aprovació inicial, incorporant les prescripcions dels informes ambiental i
urbanistic del Departament de Territori i Sostenibilitat i dels suggeriments aportats pels ciutadans a

títol individual i de persones vinculades a diferents col·lectius. Amb
aquestes aportacions s'acabarà
de conformar la proposta definitiva. Recordem que aquest resultat
parteix de les 3 alternatives que es
van proposar en l’Avanç.

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

JOVES
S
L
E
P
T
E
F
N ESPAI
U
T
U
T
N
E
JOV
EL CARNESTOLTES JA ÉS AQUÍ!
No hi ha millor remei per a combatre el fred de l’hivern que un dia
de festa amb els amics. I si a més
et pots disfressar... encara millor!
Per això, el dissabte 17 de febrer
(el cap de setmana després de la
Festa de l’Arròs) tornarem a gaudir del Carnestoltes a Sant Fruitós
de Bages. La marxa començarà a
les 5 de la tarda a la Plaça Alfred
Figueras (davant del Nexe), amb
la rua familiar. Amb l’ambientació
en directe de la batukada Shangó,
recorrerem els carrers Casajuana,
St. Benet, Padró, Sallent, Balmes,
Joan XXIII, Eugeni d’Ors, Arquitecte Gaudí i German Duràn, per acabar finalment al Pavelló Municipal

d’Esports. Allà ens estarà esperant
l’espectacle “Karaokes Kids” que,
després de la molt bona acollida de
l’any passat, aposten per a tornar
a treure el cantant que totes i tots
portem a dins. A la nit – concretament a ¾ de 10 del vespre – continuarà la disbauxa amb la rua jove
(que seguirà el mateix recorregut
de la tarda) i el concert de la Karaokes Band més els DJs locals
Kandish i Berna. Podreu comprar
les entrades anticipades per 3€ al
NexeJove o el mateix dia de l’espectacle, al Pavelló d’Esports, per
5€. Recordeu que si teniu menys
de 16 anys haureu d’entrar acompanyats pels vostres pares, mares
o tutors, però si compreu la vostra
·6·

CA RN EST OLT ES
entrada anticipada... us regalen la
de l’acompanyant!
		

Eva Mensa

R E P O R TAT G E

L'evolució de la Festa Major d'hivern
Sant Fruitós de Bages celebra a
l’entorn del 21 de gener, la seva
Festa Major d’hivern, en honor a
l’onomàstica del patró de la població. Fins als anys 90 la festa constava bàsicament d’un dia d’activitats
on no hi faltava la missa solemne,
el ball de sardanes, la sessió de cinema i el ball de gala a la Cooperativa i alguna proposta infantil. A
partir dels anys 90 la festa va anar
ampliant el programa d’actes amb
noves propostes, algunes d’elles
consolidades fins al dia d’avui.
•1994: s’introdueix l’esmorzar
entre l’Ajuntament i les entitats.
Aquell mateix any, en motiu del
5è aniversari de la revista Montpeità, es van introduir els premis
Montpeità que reconeixien veïns
del municipi. Aquests premis van
deixar d’atorgar-se l’any 2010 i enguany s’han recuperat.
•1998: el Grup Excursionista Posa’t en Marxa va introduir la primera edició de la Marxa a peu pel
Terme amb inscripcions a 600 pessetes. Enguany, la 21ena edició ha

Pregoners 2000-2018
2000
Isabel Clara Simó
2001
Joan Descals
Neus Baraldés
2002
Antoni Deig
Sylvaine Duarri
2003
Jaume Torras
Carles Checa
2004
Pare Massot
Roger Julià
2005
Víctor Codina
Grup ARASS

portat a més de 3000 caminants al
municipi.
•2000: Per primera vegada s'introdueix la figura del pregoner de la
mà d’Isabel Clara Simó. L’any següent ja es va introduir la figura del
pregoner jove. El mateix any també es celebra la primera Diada de
l’Esport que es va organitzar fins el
2005. El 2000 també és l'any d'inici del gran concert de festa major
que encara actualment és un dels
plats forts de la festa.
•2004: S’introdueixen les visites
guiades gratuïtes a Sant Benet de
Bages.
•2008: es celebra per primera vegada la festa dels gegantons, amb
activitats per a nens i nenes ja que
el dia 21 és festiu a les escoles del
municipi. Aquesta festa continua
celebrant-se 10 anys després.
Actualment la Festa Major d’hivern
és una de les festes més destacades en el calendari del municipi
amb activitats i propostes per a
tots els públics.

2006
Iu Forn
Alba Moncunill
2007
Vicenç Villatoro
Oscar Lanza
2008
Toni Massanés
Bernat Quintana
2009
Ernest Boquet
David Clusellas
2010
Xavier Roig
Grup teatre Jove EXEN
2011
Francesc de Puig
Jordi Cruz
2012
Llorenç Ferrer

Clara Oliveres
2013
Carles Capdevila
David Biosca
2014
Muriel Casals
Joan Vila
2015
Conxita Fenoy
MijacEstel Amic
2016
Jaume Ponsarnau
Helena Santamaría
2017
Valentí Roqueta
Oriol Quintana
2018
Pep Creus
Jesús Vidal
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A V U I P A R L E M D E L' A N Y A L F R E D F I G U E R A S 2 0 1 8
Assumpta Sala, historiadora de l'art
especialitzada en Figueras ens dóna
a conèixer el pintor enguany que el
municipi li dedica un any sencer d’activitats.
Qui és Alfred Figueras per aquells qui
encara no el conèixen?
Va néixer a Sant Fruitós de Bages al
1898 a ca la Manela, estava destinat
a ser comerciant però va acabar sent
pintor. La família es va traslladar a
Barcelona, on va cursar Belles Arts.
Va viatjar i exposar per Europa, Àsia i
Àfrica, sempre pinzell en mà, per representar les seves impressions, a
través d’unes teles plenes de vida

tà rapidament cap al cézannisme. La
seva pintura és densa, estructurada
i compacta. El concepte del color és
sobri i auster. Retrats intimistes, nus,
retrats de noies llegint o mirant-se al
mirall i també pintures de paisatge
urbà i rural i natures mortes.
Què suposa l'any que se li dedica?

Què en destacaría de la seva obra?

És l’oportunitat de coneixe’l per qui el
desconeix i recordar-lo pels que vam
tenir la sort de conèixer. Val la pena
aprofitar l’oportunitat que ens brinda
l’Ajuntament a través de les activitats,
exposicions i xerrades que es duran a
terme al llarg de l’any. La intenció de
l’Ajuntament és potenciar la figura del
pintor més enllà d’aquest any.

De formació noucentista es decan-

El vincle d'Alfred Figueras amb el seu

municipi, Sant Fruitós de Bages.
El contacte amb la seva terra va ser
vital. Home senzill, català de soc-arrel,
d’idees avançades. La Dictadura de
Primo de Rivera li suposà l’exili a Alger. En proclamar-se la República tornà ràpidament a Sant Fruitós, on es va
construir una casa. El 1936 va viure la
guerra civil, i altre cop la dictadura. A
Sant Fruitós va passar la guerra i postguerra i malgrat que després va viure
fora, sempre va tornar a casa seva. Figueras en una conferència que va fer i
que deixà escrita, digué “Sant Fruitós
de Bages és la terra que més estimo”. I
a Sant Fruitós reposa. El millor homenatge que li podem retre aquest any,
és conèixer-lo. Si el coneixem, segur
que el valorarem i l’estimarem.

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

Gràcies Sant Fruitós!

Cobrarem
gairebé
800.000 euros

Bona Festa de l'Arròs!

A pel 2018

Iniciem el 2018 amb un
èxit absolut de participació en els actes populars:
els menuts i les famílies
vam gaudir d’una cavalcada esplèndida amb el
Cobert de la Màquina de
Batre ple de gom a gom,
d’un pregó de festa major
més multitudinari i emotiu que mai, d’entrades
exhaudires en un dia de
Txarango, ple a vessar
a l’espectacle Temps de
Quim Masferrer i màxima
afluència a l’acte inaugural a la Biblioteca de l’Any
Figueras. Moltes gràcies
a tots/es els santfruitosencs i santfruitosenques
que heu fet d’aquest inici
d’any un gran èxit col·lectiu. Gràcies Sant Fruitós!

El 2010 el govern de CiU
a l’ajuntament va fer fora
l’empresa constructora de
la biblioteca per incompliment i aturada sense justificació de les obres i li va
reclamar una indemnització econòmica per danys
i perjudicis. Després de 7
anys de litigis, el tribunal
dóna la raó al govern de
CiU, i l’empresa haurà de
pagar una indemnització
de gairebé de 800.000€
més les costes processals. Es demostra així
que la decisió del govern
de CiU va ser la més correcte pels interessos de
tot@s els veïn@s de Sant
Fruitós. Més informació
PDeCAT al Blog, Facebook
i
pdecatsantfruitos@
gmail.com

Ben aviat, de nou els
santfruitosencs ens trobarem a taula, a la Festa
de l’Arròs. Cada ocasió
de retrobar-nos és especial. Fem de la Festa de
l’Arròs un moment del
poble i de cohesió. I enguany més. L’excepcionalitat del moment com a
país, fa que seure junts a
taula tingui un sentit més
especial encara. Els santfruitosencs mostrem la
cara solidària, valenta i
compromesa, mantenint
les nostres tradicions.
Aquest any la secció local
d’ERC celebrem 25 anys,
i volem aprofitar l’ocasió
per convidar-vos a participar en els diferents actes que durem a terme els
propers mesos.

Encetem un any on els
resultats de la feina feta
aniran consolidant-se ,
un any on es recordaran a
persones que van importar el nom de Sant Fruitós de Bages arreu com
l’any Alfred Figueras acabat d’inaugurar , també
celebrarem l’aniversari
de l’agermanament amb
Alcalá del Valle on molts
i moltes “alcareños” van
triar Sant Fruitós per fer
la seva llar. Com no podia
de ser d’una altra manera
seguim apostant per polítiques socials tan amb
recursos econòmics com
recursos professionals,
entre d’altes projectes
que anirem vivint durant
aquest any perquè a Sant
Fruitós primer són les
persones.

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

