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Sant Fruitós de Bages

nnn Trenta-cinc agents turístics pú-
blics i privats de la comarca han as-
sistit a la presentació del Pla de Tre-
ball de Bages Turisme per a aquest 
2019 i dels programes Punts d’In-
formació Turística (PIT) i Biosphe-
re, en un acte celebrat al Celler Mas 
de Sant Iscle de Sant Fruitós de Ba-
ges. En aquesta sessió informativa, 
els assistents han pogut conèixer 
els principals objectius per a la pla-
nificació turística del Bages que es 
preveuen dur a terme des de l’Àrea 
de Turisme del Consell Comarcal 
del Bages, basats en les cinc líni-
es estratègiques definides pel Pla 
estratègic. Així mateix, han pogut 
conèixer de part de les responsa-
bles tècniques de la Diputació de 
Barcelona els programes en detall 
per valorar-ne l’adhesió en aquests 
programes clau per aprofundir en 
el coneixement del territori i teixir 
la xarxa de col·laboració per a l’es-

tructuració de la destinació.
Com a accions destacades del Pla 
de Treball, Bages Turisme preveu 
crear un material didàctic amb què 
els infants hauran de moure’s per 
la comarca i conèixer-ne i desco-
brir-ne els indrets. D’aquesta ma-
nera, es pretén estendre el conei-
xement adequat sobre el potencial 
turístic del Bages en tota la societat, 
començant per les escoles, i consci-
enciar sobre el gran valor natural, 
geològic i cultural de ser un Geo-
parc Mundial UNESCO. A més, es 

preveu desenvolupar un nou pla de 
comunicació elaborat l’any passat 
que considera diverses accions per 
incrementar la notorietat del Bages 
i del Geoparc, així com impulsar 
els operadors turístics del territori.
El conseller de l’Àrea de Turisme del 
Consell Comarcal del Bages, Josep 
Canals, ha explicat que “enguany 
consolidarem l’ambiciosa aposta 
per fer que la comarca progressi so-
cialment i econòmicament de la mà 
del desenvolupament turístic. Tots 
plegats, administracions, opera-
dors privats i societat civil aconse-
guirem aquest objectiu”.
Pel que fa a altres accions previstes, 
destaca l’enfortiment del Geoparc 
Mundial UNESCO de la Catalunya 
Central amb l’elaboració d’una ex-
posició per explicar a tot tipus de 
públic què és el Geoparc i com es 
pot visitar, la creació d’un calenda-
ri de fires i festes d’interès turístic 
i l’impuls d’un calendari de jorna-
des gastronòmiques de les quatre 
temporades. n

El Consell Comarcal, 
amb la rehabilitació 
d'edificis residencials

nnn El Consell Comarcal del Bages 
va repartir —aquest passat 2018— 
un total d’1.251.495,98 euros, cor-
responents a les sol·licituds que van 
tramitar de 1.452 ciutadans i ciuta-
danes de la comarca per accedir a 
subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial i per al 
pagament del lloguer 2018 (MIFO); 
per inscriure’s al Registre de Sol-
licitants d’Habitatges de Protecció 
Oficial (HPO), i per rebre prestaci-
ons econòmiques d’especial urgèn-
cia per a l’habitatge i per al paga-
ment de lloguer.
“L’accés a l’habitatge és un dels 
grans problemes que tenen les per-
sones, i des del Consell Comarcal 
estem determinats a garantir el 
dret a l’habitatge als bagencs i ba-
genques”, comenta el conseller de 
l’Àrea de Territori i Habitatge, Fer-
ran Estruch, i afegeix que “és pre-
cisament per això que la tasca de 

l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) 
és tan clau”, perquè “permet apor-
tar els recursos necessaris per tal 
de millorar les condicions de vida 
del conjunt de la població”.
Les subvencions per al pagament 
del lloguer 2018 (MIFO) són un ajut 
en règim de concurrència compe-
titiva per facilitar l’accés i la per-
manència en un habitatge en rè-
gim de lloguer a sectors de població 
en risc d’exclusió social. L’any 2018 
l’OLH va tramitar 623 expedients 
(509 l’any 2017), dels quals van sor-
tir favorables 509, traduïts en ajuts 
per valor de 760.679,71 euros.
Pel que fa a les prestacions per al 
pagament del lloguer 2018, es tracta 
d’ajuts a fons perdut que serveixen 
per fer front al pagament del llo-
guer de les unitats de convivència 
que tenen ingressos baixos o mo-
derats, a qui el cost de l’habitatge 
pot situar en risc d’exclusió social. 
L’OHL va tramitar 146 expedients 
favorables (172 l’any 2017) per valor 
de 276.239,84 euros. n

laia Cerarols
Manresa

Súria inaugura l'exposició dels 50 anys de les 
Joventuts Musicals a Cal Balaguer del Porxo
redacció
Súria

nnn L'exposició 50 anys de Joven-
tuts Musicals va ser inaugurada el 
26 de gener a Cal Balaguer del Por-
xo de Súria.
Aquesta mostra forma part del pro-
grama de la Festa de Sant Sebas-
tià i es podrà visitar fins al proper 
2 de març.
L'acte va servir per remarcar i re-
conèixer la important tasca de di-
namització cultural que Joventuts 
Musicals ha desenvolupat a Súria 

en àmbits com la música, la pintu-
ra, la fotografia, el cinema i la divul-
gació, entre d'altres. Actualment, 
l'entitat organitza els concursos de 
pintura ràpida i de fotografia Vi-
la de Súria, que mantenen un alt 
nivell de qualitat i compten amb 
un elevat nombre de participants.
L'exposició aplega nombroses fo-
tografies, cartells, programes i al-
tres documents sobre l'activitat de 
Joventuts Musicals a Súria des del 
naixement de l'entitat, que va tenir 
lloc el 1.965. L'horari de la mostra 
és el següent: de divendres a diu-

menge, d'11.00 a 14.00 h, i dissabtes 
també de 16.00 a 18.00 h.
L'acte inaugural de l'exposició va 
començar amb dues actuacions 
d'alumnes de l'Escola Municipal 
de Música i la lectura d'un poema 
que el surienc Salvador Perarnau, 
Mestre en Gai Saber, va dedicar al 
grup promotor de Joventuts Mu-
sicals a Súria. El poema va ser lle-
git per l'actriu surienca Marialba 
Esquius.
L'alcalde, Josep Maria Canudas, va 
destacar el treball de dinamització 
cultural desenvolupat. n La inauguració de la mostra va estar molt concorreguda
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Acte de presentació

35 agents turístics coneixen 
cap a on va el turisme al Bages


