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L’ENTREVISTA
Família Font Usart, propietaris del Geu

Sobre vosaltres...

Som un nucli familiar de 3 persones: dos nouvinguts i una que 
va néixer aquí. Sant Bartomeu ha estat, és i serà un poble 
d'acollida, on hi ha espai per tots els somnis. Malgrat que dalt 
a casa només érem tres, amb els anys vam aprendre que la 
nostra família és molt més gran. Són totes les persones que 
han passat en algun moment pel bar. I com a totes les famílies 
hi ha la sogra rabiüda, la tieta “molona”, el cunyat pesat, els 
cosins que no vols ni veure i els cosins amb qui aniries fins a la 
fi del món.

Quina valoració feu d’aquests 45 anys al capdavant del 
Geu?

La valoració només pot ser positiva. Com totes les feines té 
bons moments i altres que no tant. Ha estat la nostra vida. Una 
vida on hem après a tenir molta paciència, a escoltar més que 
a parlar. On la conciliació familiar ha estat molt poc 

normativa, i possiblement millorable. I on, amb permís 
de les psicòlogues que han passat pel bar, creiem 
que podrien convalidar-nos alguns crèdits del Grau. 
I hem après que el cap de setmana no han de ser dissabtes i 
diumenges, sinó que els dilluns i els dimarts són increïbles.

Com veieu el teixit empresarial del municipi?

El veiem en transició, una part lligada a un passat que ja no 
tornarà. I una part que mira al futur descobrint nous models i 
noves maneres de fer. Cada autònoma, cada empresa se sap 
“lo seu”. Però, el que si veiem, és que no podem viure de 
records d'uns temps que ja no seran. Toca mirar al futur. I en 
aquest sentit ho estem fent de mica en mica, però bé.

Suposo que teniu moltes anècdotes darrere la barra, en 
voleu compartir alguna amb els veïns de Sant Bartomeu?

La Conxita va arribar a Sant Bartomeu l’any 1974 i juntament 
amb el Geu (que llavors encara era el Quico) van obrir un pub 
musical al carrer Vell. Per comoditat van anar a viure junts, de 
fet van ser la primera parella del poble que ho feien sense 
estar casats. Un dia, el mossèn Lluís va predicar a la missa de 
12 que els joves del poble no anessin al bar, ja que la parella 
vivia en pecat. 

Què és per vosaltres Sant Bartomeu del Grau?

És un poble que ha patit alts i baixos, recordem la tranquil•litat 
dels anys previs a la construcció de la fàbrica, el boom que va 
comportar la Puigneró i els darrers anys de nou tranquils. Som 
un poble en moviment. I és casa. 

“No podem viure de records d'uns temps 
que ja no seran. Toca mirar al futur.” 



NOTÍCIES

Restauració de la sorrera 
del Parc 1 d’octubre

S’ha restaurat la sorrera 
ubicada al parc 1 d’octubre, 
davant de l’Escola la Monjoia. 
S’han col•locat els perímetres 
de fusta a la seva totalitat, 2 m 
i 60 cm x 2 m i 60 cm, i s’ha 
reomplert amb sorra vermella. 
També s’hi han col•locat unes 
balles de colors que tanquen 
millor el perímetre del part per 
la zona de la sorrera.

AGENDA

Rentaplats industrial al 
Casal

S’ha comprat un rentaplats 
industrial model E-50 a 
l’empresa Suministros Hoteleros 
Granollers S.L.U. per un import 
1.690,85 €.  Aquest rentaplats 
s’ha ubicat al casal d’avis amb 
l’objectiu de facilitar la gestió a 
les entitats, en els diferents 
actes que es realitzen durant 
l’any al Casal.

Obres de millora a la Plaça 
Nova

Segueixen les obres de millora i 
adequació de la Plaça Nova, 
que està previst que finalitzin el 
darrer trimestre d’enguany, en 
el Projecte Pla de Barris. 

Les actuacions que s'estan 
duent a terme són, la 
consolidació del mur de 
gabions de pedra que dona al 
c/ de Dalt, el desmantellament 
de l'encavallada de ferro i la 
construcció d’un nou paviment 
de 2.500 m². 

També es procedirà a substituir 
la coberta de fibrociment de 
l'edifici de la brigada municipal 
col•locant un sostre nou i una 
part del forjat del terra del 
local superior, d'uns 600 m². 

La Puigneró, crònica 
verda

L’Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau juntament amb 
l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès i l’Associació Gaudir 
d’Art estan treballant en una 
proposta cultural que vol posar 
èmfasi al paper que va tenir la 
dona en l’època de la Fàbrica 
Puigneró. Es tracta d’una 
proposta teatral, adreçada a 
dones del territori, que 
representaran com es 
compaginava el treball amb la 
conciliació familiar i social, 
l’enyorament de les dones que 
van venir d’altres indrets de 
fora de Catalunya, de la 
integració, els sentiments, 
entre molts altres aspectes. 

CALAIX 
DE SASTRE
Cada mes Emili Vilamala 
cedirà una fotografia pel 
Butlletí Municipal del 
poble “SBG al dia”.  

“L'espectacle de la posta de sol”
8 de gener de 2019 a Sant 
Bartomeu del Grau

Primer premi a 
"FOTO-INVIERNO 2019" 
convocat per "Asociación 
Meteorológica Española".

Bibliobús
Organitza: Diputació i Ajuntament

Dimecres 9 i 23 d’11.00h a 13.30h
CEIP La Monjoia
b.guilleries@diba.cat

Esplai
Organitza: Esplai Marcianet

Dissabtes 5 i 19 de 15.30h a 17.30h
Ludoteca
esplaimarcianet@gmail.com

Ple ordinari
Organitza: Ajuntament 

Dimecres 2 a les 19.00h
Ajuntament
st.bartomeu@diba.cat

Caminada
Organitza: Club Esportiu Miraboira

Diumenge 20
Roques Encantades i El Bolet 
de la Toia
miraboira@sbg.cat

Festa de la Vellesa
Organitza: Casal d’Avis

Diumenge 13
Casal Sociocultural
Junta Casal

Deixalleria mòbil
Organitza: Ajuntament

Divendres 18 
Plaça Nova
st.bartomeu@diba.cat

Recollida de trastos
Organitza: Ajuntament

Dijous 17
st.bartomeu@diba.cat

ACTIVITATS 
MENSUALS

Woman Training
Organitza: MAMIfit

Dimarts de 19.00h a 20.00h 
Sala Unnim
686 306 323

Gimnàstica per avis
Organitza: Ajuntament

Dilluns de 16.45h a 17.45h
Casal
st.bartomeu@diba.cat

Classes de pintura
Organitza: Casal d’Avis

Dimecres de 17.00h a 18.30h
Casal d’Avis
Junta Casal

Balls de saló
Organitza: Casal d’Avis

Dimarts de 18.00h a 20.00h
Casal d’Avis
Junta Casal

Spinning
Organitza: AMM Cycling

Dimecres de 20.00h a 21.00h 
Casal 
st.bartomeu@diba.cat

Espai de dia
Organitza: Ajuntament

Dilluns de 10.00h a 12.00h 
Casal d’Avis
st.bartomeu@diba.cat

Curset de Tennis
Organitza: Club Esportiu Miraboira

Infantil: Dimecres de 17.00h a 18.30h
Adults: Dimecres de 18.30h a 21.00h
Zona Esportiva La Codina
miraboira@sbg.cat

Club Jove
Organitza: Esplai Marcianet

Dimecres de 17.00h a 19.00h
i divendres de 17.00h a 20.00h 
Club Jove
esplaimarcianet@gmail.com

Ioga
Organitza: Leandro Somma

Dilluns de 20.30h a 21.30h 
Sala Unnim
646 330 527

Zumba
Organitza: Ajuntament

Divendres de 15.45h a 18.15h
Casal
st.bartomeu@diba.cat

Country
Organitza: Country SBG

Divendres quinzenal 
de 20.30h a  23.00h 
Casal
666 430 910

Espai “Mil Mans”
Organitza: Esplai Marcianet

Dimarts de 17.00h a 19.00h 
Ludoteca
st.bartomeu@diba.cat

Estudi amb suport
Organitza: Consorci del Lluçanès

Dijous de 17.00h a 19.00h 
CEIP La Monjoia
consorci@llucanes.cat



Ajuntament de 
Sant Bartomeu del Grau

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Passeig del Grau, 10 (08503)
Tel. 93 888 90 00
st.bartomeu@diba.cat
www.sbg.cat 


