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Boti-Boti, una mascota per a tots

La proposta de mascota d’Irene Rojas va 
ser la guanyadora del concurs convocat 
a tots els centres escolars del municipi, 
entre els alumnes de 3r de primària a 
4t d’ESO. A partir del dibuix inicial, el 
dissenyador Pep Creus li ha donat vida 
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El divendres 15 de gener Sant Fruitós 
de Bages va rebre oficialment de Gra-
nollers el relleu com a Ciutat del Bàs-
quet Català. L’acte, presidit per l’al-
calde de Granollers, Josep Mayoral, 
va comptar amb la presència, entre 
d’altres, del president de la Federació 
Catalana de Bàsquet, Joan Fa; Joan 
Carles Batanés, alcalde de Sant Frui-
tós; Tomàs Casero, regidor d’Esports; 
el president de la comissió organitza-
dora, Ricard Planas; i Josep Mensa, 
president de l’ASFE.
Des d’aquell moment Sant Fruitós de 
Bages és oficialment Ciutat del Bàs-

El 7 de febrer, 
Festa de l’Arròs

El diumenge 7 de febrer arriba la 
Festa de l’Arròs, enguany carregada 
de novetats. Les noves propostes van 
des d’aspectes relacionats amb la 
imatge  -logotip, cartell o indumen-
tària dels cuiners-  a d’altres que 
dinamitzaran el sector de la restau-
ració local, com els “7 dies d’Arròs a 
Sant Fruitós”, amb la participació de 
14 establiments del municipi. 
A banda del repartiment de l’arròs 
al Bosquet, al llarg de tot el diu-
menge hi haurà múltiples activi-
tats: botifarrada popular, concurs 
de pintura ràpida, trobada de 
puntaires, mostra d’entitats i co-
merç local, passejades amb po-
nis i cavalls, trobada de gegants, 
audició de sardanes, concert de la 
Unió Musical del Bages i el con-
curs d’arrossos.
A més, lligat amb la celebració de 
la Ciutat del Bàsquet Català 2016, 
al migdia es farà un reconeixe-
ment a les jugadores de bàsquet 
del Sagrado Corazon de Jesús 
dels anys 1962 i 1963.

quet Català 2016, fet que es va aca-
bar de formalitzar amb la signatura 
d’un conveni a la sala de plens de 
l’Ajuntament. En aquest mateix acte 
es van homenatjar persones que al 
llarg de la seva vida han estat vitals 
per a l’arrelament del bàsquet a la 
població i la consolidació de Sant 
Fruitós de Bages com a referent al 
bàsquet català. 
Més tard, es va fer la presentació en 
societat de la Ciutat del Bàsquet Ca-
talà 2016 al pavelló d’esports muni-
cipal, en un acte multitudinari en què 
els grans protagonistes van ser els ju-
gadors i jugadores que viuen aquest 
esport a la localitat formant part dels 
diferents equips de l’ASFE, l’escola de 
Bàsquet Sant Fruitós i l’Escola de Bàs-
quet de Paidos.
L’acte va acabar amb el bateig de la 
mascota de la Ciutat del Bàsquet Ca-
talà 2016. El seu nom, Boti-Boti, va 
ser escollit al mateix pavelló pels as-
sistents a la celebració. 

perquè pugui acompanyar els actes de 
la Federació Catalana de Bàsquet i la 
Fundació del Bàsquet Català que es fa-
ran durant l’any en què Sant Fruitós és 
Ciutat del Bàsquet Català.
400 alumnes van fer propostes originals i 
interessants reflectint els valors del bàsquet i 
relacionant-los amb Sant Fruitós de Bages. 
En un acte celebrat el 29 de desembre 
es va lliurar el premi a la guanyadora i 
als finalistes, consistent en diferents pa-
quets d’entrades per assistir als partits 
dels equips catalans de la Lliga Endesa 
i un val per valor de 100 euros per a 
compres en determinats comerços del 
municipi.



Sant Fruitós incrementa 
un 4% la partida destinada 
a la millora de béns i serveis
En el ple municipal de febrer, l’Ajuntament de Sant Fruitós 
presentarà el pressupost per a l’any 2016 que enguany és 
de 10.069.964,97 euros, xifra que representa un 0,40% 
més que l’any 2015. Pel que fa als ingressos, és important 
destacar que hi haurà un decrement de l’1% ja que baixarà 
la recaptació per l’impost de l’IBI a causa de la reducció 
del seu import per a tots els propietaris. L’equip de govern 
preveu un finançament més realista en els ingressos per tal 
d’ajustar-los a la realitat del consistori i, així, poder seguir 
mantenint el nivell de serveis i inversions durant el 2016.
Pel que fa a despeses, el capítol de personal s’incrementa 
el 4% derivat de noves contractacions, plans d’ocupació 
i el pagament de la paga extra retinguda als funciona-
ris des de l’any 2012. El capítol de béns i serveis és de 
3.213.991,78 euros, cosa que suposa un increment del 
4%. Això permetrà el desenvolupament de polítiques de 
manteniment i millores en els parcs i els serveis del mu-
nicipi, l’eficiència energètica amb l’adquisició de vehicles 
elèctrics, la realització d’esdeveniments com són la Ciutat 
del Bàsquet, la dinamització de diferents celebracions com 
són les festes majors, la Festa de l’Arròs i el Benet Games. 
Cal  destacar la creació d’un programa d’ajuda al servei 
de menjador escolar per als alumnes que es desplacen 
des dels barris de Sant Fruitós, així com programes socials 
i d’ajuda per als usuaris de la residència, la dinamització 
d’activitats destinades a la gent gran que viuen als barris i 
les reformes d’habitatge social.
El pressupost d’aquest 2016 preveu una partida d’1.763.596,31 
euros per a les inversions per mantenir les ja consolidades en 
anys anteriors i per endegar nous projectes com el desenvolu-
pament d’obres per millorar la mobilitat, amb la reparació de 
les voreres de trams de carrer del nucli i les reparacions i repa-
vimentació a les urbanitzacions. Destaca la consolidació de la 
coberta de la Màquina de Batre i la urbanització de la plaça 
Onze de Setembre que ha de servir per dinamitzar l’espai cul-
tural i patrimonial d’aquest indret. També es preveuen les obres 
d’urbanització del primer tram del carrer Padró, vinculades a 
l’obtenció d’una subvenció de la Diputació. El pressupost tam-
bé preveu el projecte d’una passera sobre la carretera C16c, 
el projecte executiu per fer el museu a Cal Xamal, el de la 
transformació de l’antic ajuntament en un casal entitats i jutjat 
de pau, el projecte executiu per reconvertir l’edifici de l’antiga 
biblioteca en un CAP i el projecte executiu del nou esplai d’avis 
a la fàbrica Bertran i Serra.

hisenda

Sant Fruitós treballa amb els 
joves per ser un poble 
lliure de violència gènere
Sant Fruitós de Bages s’ha adherit a un projecte im-
pulsat pel Consell Comarcal del Bages i el Depar-
tament de Justícia amb l’objectiu de sensibilitzar els 
joves sobre què és i com prevenir la violència de gè-
nere. A través d’aquesta iniciativa, alumnes de l’Es-
cola Paidos i de l’Institut Gerbert d’Aurillac coneixen 
de primera mà, a través d’intercanvi de visites, l’ex-
periència personal de presos del Centre Penitenciari 
Lledoners amb una condemna per haver comès un 
delicte relacionat amb la violència de gènere. A més, 
també podran conèixer la visió de les víctimes. 

Sant Fruitós té nou cap 
de la Policia Local

Des d’aquest passat mes de gener Josep Mª Camp-
depadrós és el nou cap de la Policia de Sant Fruitós 
de Bages. Fins ara estava adscrit a la Policia Local 
de Torelló. Té una àmplia formació en els àmbits 
de la policia i de la psicologia. És un clar partidari 
del treball en equip i, a Sant Fruitós, té l’objectiu de 
desenvolupar diferents projectes i aprofundir l’apro-
pament de la policia al ciutadà.

seguretat ciutadana

igualtat

El 13 de febrer, Carnestoltes
El dissabte 13 de febrer se celebrarà el Carnestoltes fami-
liar amb una rua i un espectacle a càrrec del grup Xiula. 
A les 22.00 hores començarà el Carnestoltes per als joves 
amb una rua que tindrà el fi de festa al pavelló amb el 
grup Star3 i música de dj.



El consistori ha complert amb l’acord 
que va assumir l’alcalde del municipi 
amb la Comissió Paritària de Seguiment 
de l’Aeròdrom de fer un estudi acústic 
sorpresa per poder determinar si el so-
roll que es percep està dins la legalitat. 
L’acció de control la va fer la prestigiosa 
empresa ECA Bureau Veritas el 20 de 
novembre passat i segons l’informe re-
sultant es determina que els nivells acús-
tics compleixen la normativa actual.
Les mesures acústiques per compro-

var els nivells sonors exteriors es van 
fer en horari diürn, sense avís previ 
a l’empresa i en dos punts receptors 
sensibles de la zona –Ampans i Ins-
titut Gerbert d’Aurillac- i avaluant els 
moviments de les aeronaus. Els nivells 
resultants compleixen la normativa es-
tablerta a la Llei 16/2002, aplicable al 
trànsit d’avions i helicòpters.
En la reunió de la Comissió del desembre, 
l’enginyer municipal va exposar als assis-
tents el contingut de tot aquest informe.

Els nivells acústics de l’aeròdrom es 
mouen dins de la legalitat

Regidors, tècnics de l’Ajuntament i professionals de L’Onada Serveis han vi-
sitat recentment l’evolució de les obres de l’ampliació i remodelació de la 
residència El Lledoner, constatant-ne la bona evolució. Aquest gener ha fet un 
any que van iniciar-se uns treballs que s’han d’enllestir en el decurs d’aquest 
primer semestre d’any. 

Bon ritme a les obres de la residència

breus

L’Ajuntament ha lliurat una menció es-
pecial a les empreses A. Raymond Tec-
niacero, Cal Marquet i Sarauto. Amb 
aquesta menció s’ha volgut reconèixer 
l’aniversari de les tres empreses i la 
seva dilatada trajectòria professional. 
Totes tres han coincidit amb la satis-
facció de la feina feta, la superació i 
l’esforç que any rere any han de fer per 

mantenir la seva activitat empresarial.
Els guardons es van lliurar en un acte 
celebrat a la Sala de plens de l’edifici 
consistorial, a mitjan desembre.  Les 
tres empreses van agrair actes com 
aquests impulsats per l’Ajuntament i 
conjuntament amb el suport de les as-
sociacions empresarials com APAES i 
Sant Fruitós Comerç Actiu.

Reconeixement a tres empreses de 
Sant Fruitós de Bages

Noves propostes 
per a la gent gran

El consistori està programant una ac-
ció formativa adreçada a les escoles, 
treballadors municipals i a la ciuta-
dania en general sobre reanimació 
cardiopulmonar i utilització de desfi-
bril·ladors externs automàtics (DEA). 
L’objectiu, tenint en compte que el 
poble compta amb diferents DEA ubi-
cats en equipaments municipals, és 
convertir Sant Fruitós de Bages en un 
municipi cardioprotegit. 

Juntament amb l’Associació de Gent 
Gran de Sant Fruitós, el consistori ha 
definit un nou programa d’activitats 
que en breu es difondrà. S’ha pre-
vist ampliar el programa d’activitats 
físiques dirigides a la gent gran, que 
fins al moment ja disposava d’una 
àmplia oferta. Entre les noves pro-
postes hi ha un cicle de passejades 
pel municipi i un programa específic 
d’activitats per als veïns del barri de 
Torroella de Baix. 

Sant Fruitós, 
municipi 
cardioprotegit

Xerrada de produc-
tes fitosanitaris
Una nova llei de finals del 2015 obli-
ga tota aquella persona dedicada a 
l’agricultura i/o ramadaria que ha de 
comprar productes fitosanitaris a tenir 
un carnet específic. Si no es disposa 
d’aquest carnet només es podran uti-
litzar aquests productes per a un ús no 
professional i en envasos inferiors als 
500 ml. Per aquest motiu, l’Ajuntament 
ha organitzat una xerrada  per al dia 
15 de febrer, a les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca. Està previst que també es 
dugui a terme un curs per tal que qui 
ho desitgi pugui obtenir el carnet sense 
necessitat de moure’s de Sant Fruitós. 

promocio economica, ,
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 La responsabilitat del contingut o de l’absència d’opinió recau en cadascun dels grups municipals

Preparats 
per al futur
Seguim impulsant inver-
sions que garantiran ne-
cessitats futures de tots els 
habitants del municipi. In-
vertim en nous projectes i 
assegurem la conservació 
del nostre patrimoni, l’am-
pliació dels serveis prestats 
i la millora de la qualitat 
de vida. Treballem fort per 
preparar-nos per a un futur 
millor.

Cosas que pa-
saran en 2016
Apertura de la residencia. 
Proyecto del nuevo Esplai. 
Mejoras en el espacio ur-
bano: aceras, asfalto, par-
ques… Incremento en el  
paquete de ayudas sociales. 
Más atención domiciliaria 
para los mayores. Bonifi-
caciones comedor escolar 
barrios. Rehabilitación del 
cobert y adecuación de la 
plaza. Y la Ciutat del Bàsquet.

Positius i 
engrescadors
Des de Convergència vo-
lem apostar pel treball po-
sitiu i engrescador. Per això 
hem presentat una propos-
ta al ple per poder cons-
truir una pista poliesportiva 
a l’exterior del pavelló, per 
tal que en pugui gaudir tot-
hom: usuaris del pavelló, 
alumnes del Pla del Puig i, 
evidentment, tots els ciuta-
dans de Sant Fruitós.

Bona Festa 
de l’Arròs!
Aquest any ja hem vist des-
pertar el somriure dels in-
fants amb l’arribada dels 
Reis, hem gaudit de la Fes-
ta Major d’Hivern i ara us   
desitgem una molt bona 
Festa de l’Arròs. Aquestes 
festes ens recorden que 
val la pena involucrar-nos 
i ens omplen d’energia i 
empenta per seguir treba-
llant per Sant Fruitós.

L  opinio dels grups
, ,

festes
La Festa Major d’Hivern en 
imatges

Recull fotogràfic de la 
Cavalcada de Reis 2016

La Cavalcada d’enguany va presentar diverses 
novetats, com l’estrena de la nova carrossa.


