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Sant Fruitós remodelarà
l’entorn del camp de futbol
Es faran unes noves instal·lacions de serveis i una entrada accessible
AGENCIES

L’àpat va reunir més de cent persones al recinte de Cal Carrera

Càritas de Sallent recull més
de 4.000 euros al sopar benèfic
REDACCIÓ SALLENT

Càritas de Sallent va recaptar
divendres un total de . euros
en el sopar benèfic que va celebrar per cinquè any consecutiu,
en aquesta ocasió i per primer cop
al recinte del centre cultural de
Cal Carrera.
Van ser més d’un centenar les
persones que van participar en
aquest àpat, que tenia un preu de

 euros, juntament amb la Taula
, pensada per a aquelles persones que no podien assistir al sopar
però volien fer una aportació benèfica. Tot els fons recollits, l’entitat els invertirà majoritàriament
en aliments frescos com ara llet,
ous o oli, tota mena de productes
bàsics de la dieta que no reben per
part dels bancs d’aliments i que es
veuen obligats a comprar.

Imatge virtual de la remodelació prevista de l’entorn del camp de futbol fruitosenc
REDACCIÓ SANT FRUITÓS DE BAGES

Sant Fruitós portarà a terme al
llarg de l'any que ve una remodelació de tot l'entorn del camp de
futbol, amb l'objectiu principal de
millorar-ne la funcionalitat i l'accessibilitat. Per fer-ho possible,
l'Ajuntament té previst executar
un projecte amb un cot aproximat
de . euros. Amb aquestes
obres, segons fonts municipals,
els esportistes disposaran d’unes
instal·lacions més adequades que
triplicaran el seu espai.
En concret, la intervenció que
s'ha dissenyat preveu que l’edifici
de l’equipament que actualment
dóna cabuda al bar i a altres funcions es redistribuirà i s’hi ubicaran un total de tres despatxos, un
magatzem, un gimnàs amb sala
de màquines, la infermeria, la
consergeria, una sala de juntes i
una sala d'audiovisual. Aquesta

El cost del projecte és d’uns
360.000 euros, es farà per
fases i es començarà a
executar l’any que ve
intervenció comportarà que es
puguin eliminar els actuals barracons de l’escola de futbol per ubicar-los en aquest nou edifici. La
part de les instal·lacions que serveix de vestidors es mantindrà
amb aquesta funció, però es repintarà la façana per millorar-ne
la imatge conjunta.
El nou bar del camp de futbol
s’aixecarà a la zona on actualment
hi ha el berenador amb taules, cadires i zona de pícnic. En aquest
nou espai es construirà un bar
amb terrassa exterior, al qual es
podrà accedir des de dins del recinte esportiu, però també des de

l’exterior, fora de l’horari en què hi
hagi activitat al camp de futbol. En
aquest espai també es construirà
una zona de jocs infantils.
Pel que fa a les millores d’accessibilitat previstes, es construirà
una nova entrada adaptada al
camp, de manera que el trànsit
d’usuaris es faci pel passadís existent entre el camp de futbol i el
camp de futbol .
Pel que fa a l’exterior del recinte, s’urbanitzarà el vial que connecta el camí Torrent Fonteta amb
la part inferior que dóna al camp
de futbol i també el camí lateral al
camp de futbol .
A la pista exterior pavimentada
s’hi construirà una graderia, i a
l’antiga zona de petanca s’hi farà
mig camp de bàsquet pavimentat.
Aquestes millores s’executaran
per fases i s’iniciaran durant el
.

Montserrat acomiada avui
el pare Joan Carles Elvira,
mort dilluns als 61 anys
REDACCIÓ MONTSERRAT

La basílica de Santa Maria de
Montserrat acollirà aquest matí a
/ d’ la missa exequial pel pare
Joan Carles Elvira i Husé, que va
morir dilluns al vespre víctima
d’una malaltia neurològica. Tenia
 anys, i en feia  que era monjo.
El pare Elvira va néixer a Barcelona el  de juny del . Va entrar al noviciat el  de desembre
del , va fer la professió temporal el  de setembre del , i
la solemne el  de febrer del ,
i va ser ordenat sacerdot el  de desembre del .
Com a doctor en Filosofia i es-
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pecialitzat en Ètica, va ser professor al monestir i a la facultat de Filosofia de Catalunya. També va
presidir la Societat d’Estudis Monàstics, i dels càrrecs a la comunitat benedictina de Montserrat,
destaquen el de prior, sotsprior i
mestre de novicis. Va arribar a
Montserrat l’any , i abans es
va dedicar a l’ensenyament mitjà
i superior. Durant un temps va treballar en l’ajut a malalts de sida, i
va oferir serveis al Centre Pere
Mitjans, dedicat a l’atenció de disminuïts físics i psíquics. També va
participar en la comunitat monàstica del Mas Blanc.

