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I- PRESENTACIÓ 
 

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes, 

 

La gent que formem la candidatura PER SANT BARTOMEU DEL GRAU I 

ALBOQUERS-ACORD MUNICIPAL (SBiALB-AM), vinculada a ERC, ens presentem, 

en aquestes eleccions locals 2015,  amb un equip renovat que, encapçalat per l’actual 

alcalde, està integrat per persones que hem estat al capdavant de l’ajuntament 

aquesta darrera legislatura i d’altres cares noves vinculades al teixit associatiu del 

poble: a la Comissió de Joves, els Grallers, els Geganters, el Cor del Grau, el Casal 

d’Avis, els Amics del Motor, els esports... Som gent relacionada amb diferents àmbits 

professionals, com el de la pagesia, el forestal, l’ensenyament, el turisme, el comerç o 

l’empresa.  

 

Els integrants d’aquest nou equip, que fusiona l’experiència i la iniciativa dels que ja hi 

érem i les idees fresques i atractives de la gent nova, volem fer avançar el poble de 

Sant Bartomeu del Grau, governant el municipi amb una gestió exemplar, com fins ara, 

caracteritzada per la honestedat, la transparència, la prudència, el sentit comú, la 

iniciativa i la projecció de futur, sobretot sense oblidar mai el tracte de proximitat amb 

els ciutadans: Sant Bartomeu és un poble petit, poc o molt tots en coneixem i podem 

dir-nos les coses amb claredat, al carrer o a l’Ajuntament. La gent de SBiALB-AM som 

gent arrelada al poble, ens l’estimem, amb un coneixement important del municipi, fet 

que ens permet determinar-ne les necessitats, i definir i executar amb encert els 

projectes de futur. 

 

Tenim projectes per acabar, per continuar i per iniciar, tal com podeu veure en el 

programa que us presentem. És tracta d’un programa viable, factible, adequat a la 

conjuntura econòmica, coherent i molt atractiu. Un programa que té en compte el 

passat, per tal de projectar-se cap al futur i fer-se realitat. Perquè tal com deia el filòsof 

humanista holandès, Erasme de Rotterdam, “Si som tan grans i veiem més enllà no és 

pas perquè siguem més alts, sinó perquè  ens asseiem a les  espatlles  del  



gegant”. Aquest gegant, sens dubte, és la tradició, és el coneixement que ens ha 

precedit i que incorporem al nostre. Abans que nosaltres, en el curs de la història, per  

aquí ha passat una successió de gent, i cadascú amb els seus mitjans, l’anàlisi del 

context i la iniciativa pròpia ha fet la seva contribució per millorar el benestar de la gent 

i la realitat que ens envolta: és a dir, “hi ha posat el seu granet de sorra”. 

 

La gent de SBiALB-AM estem il·lusionats, tenim força i empenta, tenim la preparació i 

la competència necessàries per tirar endavant el projecte que us oferim. Ens 

presentem amb el lema  Fem Poble, Sant Bartomeu! el poble de tothom, que s’ha 

d’entendre de la manera següent: un dels significats fa referència a l’àmbit social, el de 

les persones: volem un poble socialment molt millor, encara més habitable. Ens 

comprometem a garantir el benestar de les persones: serem al costat dels infants, dels 

joves, dels avis, de tot el teixit social del poble, de les entitats, de tothom! Un altre 

sentit del lema és fer costat, incentivar i promoure el comerç i l’empresa, que s’han vist 

afectats a causa de la crisi econòmica general que viu el nostre país i sobretot arran de 

la fallida del tèxtil a Sant Bartomeu, i de la implantació i projecció de les grans 

superfícies comercials a la comarca en detriment de les botigues o  del comerç 

tradicional, que és el del nostre municipi. També volem remodelar, restaurar i embellir 

urbanísticament el nostre poble en la mesura que sigui possible, i al mateix temps 

vetllarem per preservar-ne l’entorn: aquest espai natural, meravellós que ens envolta, 

un dels llegats més preuats que tenim. Bona part d’aquest medi natural va estretament 

lligat al món rural, el desenvolupament del qual ha de ser compatible amb la 

preservació del medi. Així doncs, farem costat a la pagesia per tal de combatre 

l’abandonament del territori. 

Aprofitem aquesta avinentesa per saludar-vos cordialment i us demanem el vot el 

diumenge 24 de maig.  

 

Vota SBiALB-AM!, per Sant Bartomeu del Grau i Alboquers-Acord Municipal. 

  

Fem poble St. Bartomeu, el poble de tothom!  

Continuem... i, al mateix temps, encetem aquest projecte del poble i per al poble, amb 

sentit comú, criteri, garantia i iniciativa. 



II- PROGRAMA 
 

1. GESTIÓ I INFORMACIÓ 
 

 Gestionar els recursos econòmics municipals de manera exemplar, amb honradesa, 

prudència, transparència, eficàcia, sentit comú i iniciativa, de la manera que s’ha fet en 

aquesta legislatura. I continuar fent les gestions necessàries per tal d’aconseguir, per 

part de l’Administració, tots els recursos possibles. Un fet constatable de la bona gestió 

que s’han fet aquests 4 anys és el següent:  

La ràtio d’endeutament ha disminuït considerablement, més del 20%. El 2010 era 

del 64%, 693,877,66 €; ara, el 2015, se situa entre el 40% i el 45%, 377,727,86 €, 

L’Ajuntament té el marge d’endeutament fins al 75%. 

 

Observeu la davallada per anys de la ràtio d’endeutament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Continuar publicant l’agenda actual i distribuir de manera trimestral un butlletí 

d’informació municipal. 

Adequar la pàgina Web a les noves necessitats, fent-la més dinàmica. 

 

2. AL COSTAT DE LES PERSONES: BENESTAR SOCIAL 
 

 Continuar activant i dinamitzant el Casal d’Avis fent activitats diverses: 

 Espai de Dia: tallers de memòria i psicomotricitat. 

 Gimnàstica per a gent gran. 

 Xerrades informatives de temàtica diversa, que ens serveixin per millorar la                

salut, per exemple, consells per combatre la calor, el fred, com conviure amb una          

malaltia crònica, etc.  

 Cursos de formació en les noves tecnologies. 

 Proporcionar un billar. 

 Incentivar més la festa d’Homenatge a la Vellesa. 

 Organitzar una trobada d’acordionistes. 

 Organitzar i potenciar activitats saludables en funció de l’època de l’any:                    

caminades, rutes fàcils amb bicicleta, etc. 

Any Percentatge
d’endeutament

En euros

2010 64% 693,877,66 €

  2011 62% 626,143,76 €

  2012 57% 536,123,08 €

  2013 47% 472,494,21 €

  2014 45% 388,125,30 €

  2015 menys del 45% 377,727,86 €



 

 Continuar potenciant la política actual de tramitació d’ajuts per a la cohesió social. 

 

 Continuar amb la política d’aconseguir tots els plans d’ocupació possibles per  

reduir el problema de l’atur al municipi.  

 

 Potenciar més l’Esplai Marcianet per tal de dinamitzar les activitats que du a terme 

destinades a infants i joves del poble, i d’aquesta manera crear ocupació. A l’Agenda 

que rebeu mensualment hi ha descrites les activitats que es porten a terme des 

d’aquesta entitat: Punt Jove, Club Jove, Espai Mil Mans, Tallers Esportius, Tallers de 

Nadal, Escola d’Estiu, tallers diversos, colònies, etc. 

 

 Potenciar l’estudi assistit o estudi amb suport que es porta a terme amb 

col·laboració amb el Consorci del Lluçanès, per a alumnes de primària i secundària. 

 

 Continuar potenciant el suport a l’Escola mitjançant tot tipus de recursos, 

aportacions econòmiques per a activitats escolars i extraescolars i el manteniment i 

millora de les instal·lacions, tal com s’ha fet fins ara, per a un ensenyament de qualitat. 

Concretament hi ha prevista una remodelació de l’hort del pati. 

 

 Continuar destinant tots els recursos possibles a l’Escola Bressol. 

 

 Fomentar la formació d’adults mitjançant cursos diversos, com ara, de noves 

tecnologies, català, idiomes, emprenedoria, formació ocupacional, assessorament per 

a  la recerca de feina, etc. 

 

 Continuar proporcionant els espais municipals, local d’entitats, biblioteca, el 

teatre, local antiga Caixa de Manlleu..., perquè es puguin dur a terme activitats 

diverses: gimnàstica, dansa del ventre, ioga, balls de saló, etc. 

 

 Participar conjuntament amb les entitats en la reconeguda Marató de TV3. 

 

 

3. ECONOMIA  
 

 Potenciar i promoure les empreses i els comerços del poble: hi ha en procés la 

creació l’Associació d’Empresaris de St. Bartomeu del Grau. 

 

 Continuar amb la política de facilitar i agilitzar les llicències d’obres i les 

ambientals.  

 

 Aconseguir l’entesa per tal de fer les gestions necessàries per la implantació de  

tallers al polígon Pla de l’Oratori.  

 

 Iniciar accions per tal que es desenvolupi el polígon planejat entre la ctra. de 

Perafita i el camí del Pujol. 



4. ENTORN I PAGESIA 
 

 Recolzar, incentivar i potenciar, com s’ha fet aquesta legislatura, les activitats 

agrícoles i ramaderes, tenint en compte la sostenibilitat del medi natural, per tal 

d’evitar el despoblament rural i generar nous llocs de treball. 

 

 Continuar amb la política de facilitar els tràmits administratius de les activitats 

agrícoles i ramaderes. 

  

 Informar i assessorar sobre ajuts i aspectes de gestió agrària, ramadera i forestal 

i activitats complementàries, com per exemple, els obradors destinats a l’elaboració 

de productes artesanals i la seva comercialització.   

 

 Incentivar i potenciar el manteniment i la restauració de masies, patrimoni 

cultural i arquitectònic del nostre municipi, i fomentar el turisme rural, que és font 

d’economia. 

 

 Preservar l’entorn natural, un dels segells més identificatius del nostre municipi. Un 

territori caracteritzat per la riquesa i la diversitat d’espècies, pels contrastos de 

vegetació, pels cels serens i esbatanats, per l’amplitud dels horitzons que es poden 

contemplar gràcies a l’altitud considerable del poble i els voltants, i per la quantitat de 

camins i senders que recorren tot el terme. 

Des de Sant Bartomeu es veu bona part del país: pràcticament tot el Pirineu Oriental, 

des del Port del Comte al Canigó, passant per serres i cims emblemàtics, com Ensija, 

el Pedraforca, el Cadí, la Tosa d’Alp, el Puigllançada, el Puigmal, les muntanyes de 

l’Olla de Núria, el Bastiments...; tota la serralada transversal, des de Milany al 

Montseny, passat pel Puigsacalm, Cabrera, les Guilleries...; part de la serralada 

prelitoral, Montserrat, la Mola; i pel cantó de ponent la vista allarga fins als molins de la 

Segarra. No cal dir que Sant Bartomeu és un mirador reconegut i espectacular de la 

Plana de Vic i també del Lluçanès. 

 

 Continuar arranjant la xarxa de camins rurals, atenent els següents convenis:  

1. Gestió Pla de Camins entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona,es tracta     

de camins entre municipis. 

2. Gestió d’arranjament de camins entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona:   

    ADF. Pla de camins per a la prevenció d’incendis. 



5. URBANISME I SERVEIS 
 

 Acabar l’arranjament del carrer Vell des de davant de cal Vinyes fins a l’Estanc: 

asfaltar la calçada i arranjar les voreres tenint en compte l’accés per a minusvàlids.  

Dins d’aquesta actuació es pintarà la façana de la fàbrica, d’aquesta manera 

s’embellirà la imatge del carrer Vell, que és el centre històric i comercial del poble. 

 

 Instal·lar hidrants a la Urbanització del Roc-Llarg, que reuneixin les condicions 

reglamentàries, és a dir, cabal i pressió necessaris. És per aquest motiu que durant tot 

l’any la piscina municipal  també s’aprofitarà com a dipòsit per tal de tenir el cabal i la 

pressió adients per als hidrants. 

 

 Estudiar la construcció d’un nou dipòsit d’aigua al serrat de la Serra, per tal de 

millorar el servei d’abastament d’aigua i reduir les despeses que comporta el bombatge 

de l’aigua des de l’actual dipòsit de l’Escola. 

 

 Adequar la nau municipal de la Plaça Nova. Com que l’estructura de la nau la vam 

reforçar pel febrer, ara l’adequarem per practicar-hi esports a cobert (s’hi 

instal·laran serveis en forma de mòduls prefabricats). 

A la nau també s’hi obrirà un portal nou, més alt, molt necessari per tal de poder-hi 

accedir amb vehicles com tractors o camions, ja que amb els accessos actuals és 

totalment impossible. Amb aquesta nova obertura, es traurà el màxim profit de la nau: 

l’espai és prou gran per fer-hi una distribució de diferents usos: de magatzem (la 

brigada ja n’usa una part), espai per tancar-hi remolcs (els geganters ja el fan servir), 

cubes de l’ADF, per guarnir-hi les carrosses dels reis, per celebrar-hi actes diversos. 

 

 Consolidar la zona esportiva municipal de la Codina per tal que agrupi totes les 

instal·lacions esportives i esdevingui la zona esportiva de St. Bartomeu: finalitzar 

l’obra dels vestidors i la pista de pàdel, i un cop hagi sortit la resolució del PUOSC 

demanat en el període 2013-2016, es procedirà a la compra del terreny, planejada pel 

2016, per tal de construir-hi el camp de futbol, la segona fase dels vestidors i habilitar-

hi un espai d’aparcament.  

 

 Fer un estudi de viabilitat per a la gestió de la zona esportiva municipal de la 

Codina perquè esdevinguin unes instal·lacions per a tothom. 

 

 Convertir el voral de la carretera del Roc-Llarg en vial de vianants, arranjat amb 

sauló i una barana de fusta que el limiti de la calçada. Primer tram, de l’Escola a 

l’Església Vella; segon tram, de l’Església Vella als apartaments Miraboira. També es 

restauraran “les rodes” del revolt del trencant de la Pedrera. Dins d’aquesta actuació 

es pintaran les línies de la carretera. 

 

 Posar una barana de fusta al parc infantil de davant l’Escola per tal de millorar la 

seguretat dels infants, i adequar-ne i remodelar-ne el mobiliari. 

 

 



 Mantenir en bon estat l’asfalt i les cunetes de la carretera de les Ferreres. Aquesta 

legislatura s’ha fet la gestió perquè aquesta ctra. local passi a dependre de la 

Diputació, dins d’un pla zonal de camins i carreteres locals. Així doncs, seran 

competència de la Diputació de Barcelona els 4 km del tram antic fins a la Caseta del 

Permanyer i també el tram nou que, a petició constant de l’Ajuntament, la Generalitat 

va eixamplar en aquesta legislatura, i comprèn el tram des de la Caseta del Permanyer 

fins a la C62, la nova crta. d’Olost i Prats. Amb aquest traspàs, l’Ajuntament 

s’estalviarà molta despesa de manteniment.    Aviat es farà pública la resolució.  

 

 Remodelar els vestidors i el bar de la Piscina Municipal, si és possible per mitjà 

d’un pla d’ocupació. 

 

 Mantenir en bon estat la pavimentació dels carrers i el panot de les voreres. 

D’entrada s’actuarà davant l’Escola la Monjoia i al carrer de Dalt, sobretot en el tram 

cal Matador--carrer del Mig, que està per asfaltar. 

 

 Remodelar la instal·lació de focus i llums del teatre del Casal i adquirir un 

equip de so nou. 

 

 Posar una marquesina a la parada de l’autobús, davant de cal Font. 

 

 Posar un quadre de tocs de campanes al campanar. 

 

 Continuar amb la implantació de la fibra òptica. 

 

 Fer gestions per desencallar la situació de la urbanització la Serra. De moment 

s’està en procés de posar noms als carrers i numerar les cases. 

 

 Instal·lació de mobiliari urbà: papereres, jardineres i etc. 

 

 Desenvolupar si és factible la construcció de rotondes mitjançant un conveni amb 

la Diputació. Una rotonda a la cruïlla de la carretera de Perafita amb la carretera de 

les Ferreres. Una rotonda a la cruïlla Pg. del Grau, C. de L’Era, C. Tres Creus, Ctra. 

Vic. D’aquesta manera milloraria la seguretat viària de la travessera urbana. 

 

 Executar l’obra de substitució de les canonades d’aigua a la zona del Roc-Llarg, 

que encara són de fibrociment, un cop la Generalitat hagi resolt el PUOSC. Abans 

de dur a terme aquesta execució, s’estudiarà la modificació o supressió de les illetes 

ubicades a l’entrada de la Urbanització i l’eixamplament de les voreres en tot el sector, 

per tal de millorar la seguretat dels vianants, ja que el Roc-Llarg és dels llocs més 

concorreguts de Sant Bartomeu per anar a passejar. 

 

 Valorar la portada d’aigües a Alboquers i al sector de Monells: si és factible 

iniciar les accions per dur el projecte a terme.  

 

 

 



 

 Continuar amb la rehabilitació dels pisos municipals, per tal de continuar amb 

l’oferta d’habitatges a preus mòdics per als habitants de Sant Bartomeu, especialment 

per a persones joves i de la tercera edat. 

 

 Remodelar la plaça Dr. Griera, segons el projecte que es va redactar en aquesta 

legislatura. La plaça queda dividida en dos espais: 

 

1. Un vial per a la circulació de vehicles en doble sentit, des de la cantonada de cal 

Font fins de ca la Ramona, que enllaça amb el camí de Pol i l’accés a les 

dependències del Casal. 

 

2.  L’altre espai ocupa una mica més de la meitat de la superfície de la plaça, des de 

cal Talaia fins als pisos de cal Pauló, deixant el centre de la plaça i el costat nord-oest 

com a zona de vianants i de lleure i amb accessos per a vehicles als pàrquings de les 

cases dels veïns. Aquesta remodelació donaria a la plaça la sensació de més amplitud 

i la convertiria en un espai més funcional. 

Amb aquesta obra se solucionaria el problema del clavegueram d’algun habitatge de la 

plaça i del Casal, que connectaria amb el de la resta de la plaça i el carrer Vell. 

 

 Incentivar i promoure l’oferta i la construcció d’habitatges unifamiliars, en 

sectors planejats en el POUM com a ciutat jardí, per tal d’embellir la imatge del 

poble i frenar-ne el despoblament. 

 

 Formalitzar una signatura-conveni amb el Bisbat per tal d’actuar a l’església: 

adaptar accessos per a minusvàlids, actuar a les parts més deteriorades de l’interior, 

com el cor o el mur de llevant, i arranjar les escales laterals, molt deteriorades, de 

l’espai que ocupava l’antic cementiri. 

 

 

 



“PLA DE BARRIS” 
 

 El Pla de Barris, Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic de Sant Bartomeu del 

Grau (PII SBG) es va aturar de forma provisional a finals del 2013 a instàncies de 

l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, de Generalitat de Catalunya, amb la 

justificació que, a causa del context de crisi econòmica, l’Administració té problemes 

molt greus de finançament i liquiditat per afrontar El Programa de Barris. Per 

tant, El Pla de Barris s’ha fet aturar a Sant Bartomeu i a tot arreu!  

Fonts competents de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, de Generalitat de 

Catalunya, han manifestat que a dia d’avui la situació és exactament la mateixa i han 

reiterat els problemes greus de finançament i liquiditat, fet que es pot constatar 

amb el recent pressupost aprovat per la Generalitat, que no inclou cap partida 

destinada al Programa de Barris. L’Administració ha informat també que quan la 

situació econòmica i les condicions siguin favorables es procedirà a crear una partida 

pressupostària per engegar de nou el Programa de Barris: en primer lloc es procedirà 

al pagament del deute als ajuntaments, i en segon lloc a la continuació del Programa. 

 

Actualment l’estat d’execució del Programa de Barris a Sant Bartomeu del Grau és del 

19% que equival a 650,327 €. El cost total del projecte és de 3.436.000 €, dels quals la 

Generalitat n’aporta el 75%, que són 2.577.000 €, i l’Ajuntament hi ha de posar el 25%, 

que són 859.000 €, que ha de cobrir amb subvencions o fons propis. 

 

A hores d’ara el deute que té l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, de 

Generalitat de Catalunya, amb l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau és de 

193.951,52 €, aproximadament un terç de la part executada. 

 

Les actuacions fetes fins ara són per una banda, el desmantellament de les naus 

del la fàbrica que ocupaven l’espai de la Plaça Nova i, per l’altra banda, les diferents 

actuacions en l’àmbit social: 

  

 Programa d’horts, compostatge, parets de pedra seca,  

 Programa per a participació per a dones. 

 Programes específics per a joves, infants, gent gran.  

 Programa de convivència intercultural: cursos, etc. 

 Espai socioeducatiu, extraescolars, estudi assistit, etc. 

 Campanyes dinamització del comerç i empreses, etc. 

 Documental “Davant d’un mar de boira”, que clarifica què és “El Pla de Barris”. 

 

En definitiva, a demanda de la Generalitat i argumentant el principi de prudència 

i de sentit comú, el Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic de Sant 

Bartomeu del Grau, conegut com a “Pla de Barris” resta aturat de manera 

provisional fins a noves expectatives. 

 

 

 



6. FESTES, FIRES I ESPECTACLES 
 

 Continuar dinamitzant i potenciant les festes, la Festa Major, la Fira... amb la 

col·laboració de totes les entitats i de tothom i incentivar-ne de noves, com ara 

organitzar la Trobada d’Antics Veïns, conjuntament amb les entitats del poble i 

tothom que hi vulgui col·laborar. 

 

 Destinar el recursos necessaris per tal de celebrar, amb èxit, el 25è Aniversari dels 

Gegants de Sant Bartomeu del Grau, aquest 2015.  

 

 Fomentar les diferents manifestacions culturals: literatura, teatre, arts plàstiques, 

música, cinema, dansa, etc. 

 

 

7. ESPORTS 
 

 Finalitzar l’obra dels vestidors de la Zona Esportiva Municipal de la Codina. 

 

 Adequar la nau de la Plaça Nova per practicar-hi esports a cobert  (bàsquet, 

bàdminton, tennis taula, etc.), ja que se’n va reforçar l’estructura el febrer passat i, per 

tant, queda fora de perill. En aquest espai s’hi instal·laran serveis en forma de mòduls 

prefabricats.  

És evident que amb l’estat de precarietat de liquiditat i finançament, esmentat abans, 

en què es troben els programes de barris no es poden dur a terme les actuacions 

que hi havia previstes en aquest espai, deixant de banda que algunes de les quals 

serien del tot inviables en el context actual i encara menys per un poble de les 

dimensions del nostre: Centre cívic, Ajuntament nou, Centre de Dia, etc. 

 

 Fomentar i potenciar juntament amb les entitats esportives del poble l’activitat 

esportiva arreu i en les noves instal·lacions.  

 

 Continuar donar suport econòmic i tècnic a totes a les activats esportives que 

s’organitzen al nostre municipi: cursa BTT, cursa de Muntanya, cursa d’Orientació, i 

incentivar-ne de noves com una cursa duatlhó a nivell de Campionat Català i un raid 

hípic. 

 

 Habilitar una zona de petanca a la Plaça Nova per a tothom i pensant sobretot en els 

avis. 

 

 Preservar els senders GR i PR i la Ruta del Romànic i obrir-ne de nous. 

Senyalitzar i preservar els camins rals i ramaders que travessen el terme municipal. 

 

 Fomentar l’excursionisme fent costat a les activitats organitzades per les entitats, 

com ara el CEM. 

 

 

 

 



8. PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

 Ubicar un Smart Point (Punt d’informació les 24 hores) al jardí de l’Ajuntament.  

 

 Habilitar una zona d’autocaravanes als terrenys municipals per tal de potenciar el 

turisme a St. Bartomeu i dinamitzar-ne l’economia. 

 

 Habilitar zones d’aparcaments per a bicicletes properes a bars i restaurants, atesa 

l’afluència de ciclistes a Sant Bartomeu, sobretot els caps de setmana.  

 

 Revisar els panells de senyalització de tot el poble per tal d’adequar-los a 

l’actualitat i unificar-ne el format, i incloure-hi també la senyalització de miradors. 

 

 Posar panells identificatius en carrers i llocs emblemàtics del poble, amb una 

breu descripció històrica que també inclogui l’origen del nom. 

 

 Posar panells amb el dibuixos indicadors dels cims, les muntanyes i serralades 

que es poden contemplar des de punts estratègics de St. Bartomeu, per exemple 

al terreny municipal del costat del Roc-Llarg, darrere la fàbrica i al trencant de St. 

Jaume de Fonollet. 

 

 

9. PATRIMONI I CULTURA 
 

 Preservar el patrimoni arquitectònic del municipi i potenciar-lo turísticament: Sant 

Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, l’església parroquial,  l’Església Vella, 

Sant Jaume d’Alboquers i les restes de Sant Miquel de l’Erm. Organitzar en 

aquests llocs cicles de concerts d’estiu, visites guiades i caminades amb la marca de 

Camins del romànic de Sant Bartomeu del Grau a partir de senders marcats. 

 

 Crear un Centre de Documentació, lligat a l’Arxiu Municipal de Sant Bartomeu del 

Grau, que contingui documents diversos: manuscrits, fotografies, premsa antiga, etc, 

per tal de facilitar-ne la consulta i la redacció de treballs de recerca. 

 

 Dinamitzar la biblioteca municipal organitzant un Club de Lectura de manera 

periòdica: triar una llibre i un cop acabat el llibre fer una xerrada amb l’autor o l’autora.  

 

 Continuar editant tríptics informatius sobre el patrimoni arquitectònic i natural 

del municipi, es especial la xarxa de senders. 

 

 Incentivar l’edició amb el format que sigui de treballs d’història, de toponímia (Els 

indrets del municipi, Les cases del poble i perquè del seu nom...), de cultura local i 

popular, com la llegenda i el romancer, treballs de geografia i guies turístiques sobre el 

municipi.  

 

 

 

 



 

 Incentivar i donar suport als estudiants de secundària, cicles, batxillerat, 

universitaris perquè facin treballs de recerca sobre St. Bartomeu del Grau i 

Alboquers, partint de qualsevol temàtica: història, geografia, lingüística, economia, 

cultura popular... Facilitar-los i guiar-los en la consulta de bibliografia i documentació, 

com ara l’Arxiu Parroquial (preservat a l’Arxiu Diocesà de Vic) i de l’Arxiu Municipal 

(instal·lat a dels dependències de l’Ajuntament).   

 

 

 

 

 



II- INTEGRANTS DE LA CANDIDATURA SBiALB-AM 
 

1. Emili Benito Sayol, 46 anys, llicenciat en filologia catalana, professor d’institut. 

Alcalde de Sant Bartomeu del Grau durant la legislatura 2011-2015. 

 

2. Josep Salvans Crespi, 37 anys, tècnic d’activitats agro-ramaderes, membre de 

l’ADF del Lluçanès i col·laborador de l’entitat Amics del Motor. Regidor de Sant 

Bartomeu del Grau durant la legislatura 2011-2015. 

 

3. Xavier Puig Fernàndez, 41 anys, tècnic en instal·lacions elèctriques i 

comunicacions, vinculat a l’activitat esportiva del poble: cursa BTT, cursa de muntanya.  

 

4. Xavier Torras Prat, 30 anys, comercial recanvista. Regidor de Sant Bartomeu del 

Grau durant la legislatura 2011-2015. 

 

5. Carme Fernàndez Fernàndez, 34 anys, diplomada en educació infantil, estudis  de 

música al Liceu. Forma part de El Cor del Grau i dirigeix la coral infantil.  

 

6. Aleix Trulls Guardiola, 25 anys, treballs forestals i de jardineria. Integrant de les 

colles de Grallers i Geganters del poble. 

 

7. Raimon Arumí Albó, 42 anys, tècnic en explotacions ramaderes.  

 

SUPLENTS 
 

 Ramon Roma Rius, 78 anys, jubilat. Integrant del Casal d’Avis. 

 Laura Villegas Soler, 28 anys, graduada en relacions laborals, agent                           

d’assegurances. Integrant de la Comissió de Joves SBG i de la Colla de Grallers. 

 Àngel Torner Serra, 47 anys, treballador del sector agropecuari. 

 M. Dolors Trulls Casanova, 43 anys, administrativa. 

 Gemma Salvans Cornellas, 43 anys, administrativa. 

 M. Mercè Font Corominas, 50 anys, diplomada en turisme, departament                    

d’exportació, Girbau S. A. Integrant de la candidatura SBiALB-AM en la darrera             

legislatura. 

 

 

 

 

 

 




