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“És prioritari afrontar la 
recuperació econòmica
que s’ha derivat de la
pandèmia provocada per 
la Covid-19”
Entrevista a Felip Echarri, regidor de 
Promoció Econòmica, Ocupació i 
Comerç de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant 
Fruitós presenta un pla
estratègic que donarà 
suport a les empreses i
impulsarà l’emprenedoria

S’organitza una reunió 
informativa sobre els
projectes urbanístics que 
es faran als polígons de 
Sant Fruitós

ASSOCIACIÓ DE PARCS
D’ACTIVITAT EMPRESARIAL
Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós instal·la noves càmeres lectores 
de matrícules per incrementar la seguretat 
de les empreses dels polígons industrials



El paper de l’APAES 
és essencial en el
present i el futur 
de San Fruitós”

Entrevista a Felip Echarri, primer tinent d’alcalde
 i regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Comerç de l’Ajuntament de Sant Fruitós

Quins són els principals reptes de la regi
doria de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Comerç?
É� s prioritari afrontar la recuperació econòmica 
que s’ha derivat de la pandèmia provocada per 
la Covid-19. É� s important no deixar de seguir 
fent aquells projectes que ja haví�em començat i 
poder engegar nous projectes que ja estaven en 
marxa i que estem planificant en totes les zones 
industrials de Sant Fruitós. 

Quins són aquests projectes?
Ara hem finalitzat un projecte d’adequació de 
carrers i hem instal·lat càmeres de vigilància 
en els accessos dels polí�gons de Sant Isidre i de 
La Bòbila. Seguirem apostant per aquesta lí�nia, 
l’objectiu és adequar i millorar els polí�gons, 

instal·lar càmeres de seguretat i ampliar-ho a 
tots els polí�gons del nostre municipi. Un altre 
dels reptes fixats és que volem que l’APAÉS, 
l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial, 
creixi en nombre d’associats. Volem donar-la a 
conèixer i promocionar-la.

Quin paper té una entitat com l’APAES en
el present i en el futur del municipi?
El paper de l’APAES és essencial en el present 
i en el futur de Sant Fruitós. Tens un grup de 
persones que està treballant constantment per 
potenciar el valor empresarial del municipi, 
i això és increí�ble. Per mi és clau que hi hagi 
una associació com l’APAÉS, perquè enforteix 
la relació entre empreses i l’Ajuntament. Sant 
Fruitós té una xarxa de polí�gons molt gran i 

l’APAES esdevé un interlocutor directe amb les 
empreses, permet conèixer les seves inquietuds 
i necessitats, i en qualsevol moment pots aju-
dar a resoldre-les. La meva tasca de regidor no 
l’entendria sense la part tècnica dels professio-
nals de l’Ajuntament i sense la feina que fan els 
membres de l’APAES. 

Quines seran les accions previstes que es 
realitzaran en els polígons industrials?
Estem treballant amb l’APAES en el pla d’actu-
ació del desenvolupament dels polí�gons. Se-
guirem amb el pla de millores dels vials i de les 
comunicacions i apostarem per la videovigilàn-
cia per incrementar la seguretat dels polí�gons 
industrials. També oferirem un assessorament 
inicial sobre certificacions a empreses petites 
perquè puguin desenvolupar un model de 
negoci que no tenen en marxa. 

Seguireu fomentant l’aplicació de mesures 
que aconsegueixin una millor gestió ener
gètica i una millor gestió dels residus?
Sí�, és un aspecte important per a nosaltres. S’ha 
vist clarí�ssim que les empreses han d’anar cap 
a un model més sostenible, pel bé de tothom 
i pel seu propi bé. A part de la sostenibilitat, 
és cabdal el reaprofitament de l’energia. Hem 
d’aplicar mesures que fomentin l’economia 
circular. Allò que es genera i que una empresa 
no li dóna sortida, potser és útil per a l’empresa 
del costat. Hem d’aconseguir augmentar 
l’estalvi energètic i potenciar la sostenibilitat, 
aquests són alguns dels principals reptes que té 
Sant Fruitós i la resta de Catalunya. 

Quins són els punts forts de Sant Fruitós en 
l’àmbit empresarial?
Sant Fruitós és un dels territoris de la comarca 
que té un potencial més important de polí�gons 
industrials. Tenim empreses molt destacades 
i tenim moltes empreses que treballen en el 
sector tecnològic de forma puntera. Éstem 
en un lloc privilegiat, les empreses tenen una 
comunicació directa cap a Barcelona i cap a 
França, i estem propers a Manresa.

Una de les apostes clares de la regidoria 
és el pla estratègic per a la recuperació 
econòmica del municipi. En què consisteix 
aquest pla? 
É� s un pla estratègic que vol accelerar una nova 
economia futura i reduir l’impacte generat per 
la pandèmia de la Covid-19. Tení�em clar que les 
ajudes que aportéssim com a Ajuntament de 
Sant Fruitós havien de tenir una estratègia al 
darrere. Per això, vam elaborar el pla estratègic 
per a la recuperació econòmica del municipi. 
É� s un pla que vam començar a treballar a finals 
d’agost i al setembre vam donar a conèixer el 
primer guió en una de les comissions Covid que 
tenim a escala municipal. Allà vam presentar 
unes mesures concretes de forma urgent per-
què la situació ho requeria. 

El pla estratègic també fa referència al 
suport a les empreses i l’impuls a l’empre
nedoria. Quines mesures es duran a terme?
Una de les primeres coses que volem és que les 
empreses del nostre territori formin part de 
l’APAES, perquè tinguin un canal de comunica-
ció més directe amb l’Ajuntament i puguem fer 
un seguiment més proper. Una de les mesures 
que estem treballant és la creació d’una incuba-
dora de comerç local, que permetrà donar una 
empenta a aquells projectes que acabin de néi-
xer. També volem crear un espai de cooworking 
per a emprenedors i startups que no disposin 
d’un local, perquè puguin disposar d’un espai 
amb costos molt econòmics. 
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Editorial

Él segon butlletí� de l’Associació de Parcs 
d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de 
Bages (APAÉS) arriba després de deixar 
enrere un dolorós 2020, en què hem hagut 
d’aprendre a conviure amb la pandèmia 
de la Covid-19, i al mateix temps, tirar 
endavant els nostres projectes personals i 
empresarials. 
El 2021 es presenta com un any obert a 
l’esperança. Per primera vegada, la ciència 
contraataca amb la vacuna que ha de 
permetre reduir considerablement el risc 
de contagi, buidar els hospitals i tornar 
a recuperar una certa normalitat. Encara 
queda un llarg camí� per recórrer fins que la 
malaltia no s’erradiqui completament, però 
l’administració de la vacuna representa un 
punt d’inflexió, una escletxa de llum que 
ha de permetre afrontar amb unes millors 
condicions el futur més proper.
Una de les moltes lliçons que ens ha donat 
aquesta pandèmia és la necessitat de 
treballar en xarxa per fer front als reptes 
que se’ns plantegen. La confecció de les 
diferents vacunes, tractaments i mesures 
per evitar la propagació de la Covid-19 es 
va fer gràcies a l’estreta col·laboració de 
la comunitat cientí�fica, que va compar-
tir coneixements per combatre el virus. 
Aquest treball en xarxa també es va dur 
a terme entre els diferents agents que 
formen la societat que, des del primer mo-
ment en què es va decretar el confinament 
domiciliari, es van bolcar per contribuir 
a combatre les conseqüències sanitàries, 
econòmiques i socials de la crisi provocada 
per la pandèmia. 
La millor manera per encarar el present i 
el futur més pròxim és seguir el camí� del 
treball en xarxa entre els diferents agents 
que configuren el territori. É� s vital que 
es teixeixin nous llaços de cooperació, 
s’explorin vies i iniciatives que fomentin 
la col·laboració entre els diferents agents 
polí�tics, econòmics i socials, es com-
parteixin idees, s’entrecreuin punts de 
vista i se sumin recursos i coneixements.

Qui som
Us presentem les persones que, des del 
mes de febrer del 2020, formen la junta 
de l’APAES i que estan a disposició de 
totes les empreses que vulguin contac-
tar amb l’entitat.

Edita: Associació de Parcs d’Activitat 
Econòmica de Sant Fruitós de Bages (APAES) 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages
Disseny i impressió: Difoprint
Redacció: CatPress Comunicació

Ferran Boixadós
President
Boixadós Énvasos Metàl·lics
Polígon: Carretera de Berga

Montse Cullerés
Tresorera
Empresa: Petro Pintó
Polígon: La Bòbila

Ignasi Llobet
Vocal
Empresa: Supermercats Llobet
Polígon: La Serreta

Indalecio Romero
Vocal
Empresa: Lecom, mecanizados 
y montajes
Polígon: La Serreta

Enric Torres
Vicepresident
Empresa: Friman
Polígon: Sant Isidre

Antoni Botifoll
Vocal
Empresa: Cromoduro Botifoll
Polígon: Carretera de Berga

Alfonso Menor
Vocal
Empresa: Denso
Polígon: Santa Anna

Joan Vila
Vocal
Empresa: The Cyclery
Polígon: Sant Isidre

Maria Masana
Secretària
Empresa: Sarauto
Polígon: Riu d’Or - Casa Nova

Albert Canal
Vocal
Empresa: Nat’s
Polígon: Riu d’Or - Casa Nova

Josep Obiols
Vocal
Empresa: Control Group
Polígon: Riu d’Or - Casa Nova

Albert Blancafort
Vocal
Empresa: Difoprint
Polígon: La Bòbila

Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a info@apaes.cat
Si encara no ho heu fet, uniu-vos a nosaltres, ara és el moment! 

Com més serem, més força tindrem!

“
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L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha fina-
litzat al mes de març els treballs de millora del 
clavegueram del polí�gon Sant Isidre. Én concret 
els treballs han permès augmentar la capacitat 
hidràulica del clavegueram per evitar sobreei-
ximent en cas de pluges intenses.

Les obres es van iniciar el 7 de gener del 2021 
per tal de generar la mí�nima afectació als co-
merços de la zona durant la campanya de Nadal. 
Durant aquest perí�ode de temps, s’ha realitzat 
un nou punt de desguàs a través d’una nova con-
nexió per sota de la carretera C-16C, uns treballs 
que s’han realitzat mantenint en tot moment el 
trànsit dels vehicles. Les obres s’han efectuat 
amb maquinària especialitzada que ha permès 
crear una perforació horitzontal per rotació per 
sota la carretera, dins la qual s’ha construí�t el 

nou col·lector. Aquest sistema permetrà efectuar 
possibles reparacions en aquest punt, sense ser 
necessària l’obertura de cap rasa ni afectar el 
trànsit de la carretera C-16C.
Els treballs també han inclòs la construcció d’un 
nou col·lector de 1.000 mm de diàmetre, en 
subs titució de l’existent de 400 mm, en el vial 
lateral a la carretera C-16C i fins a la cantonada 
amb el carrer Pic Negre.
Les millores en el polí�gon de Sant Isidre s’emmar- 
quen en el programa de modernització de 
polí�gons de la Diputació de Barcelona. Han su-
posat una inversió de 211.702 €, fet que significa 
una rebaixa de 18.000 € per al consistori sobre 
el preu de l’adjudicació. Els treballs han comptat 
amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’APAES 
van organitzar una jornada informativa on es 
van exposar l’estat de tots els projectes i actu-
acions urbaní�stiques en marxa que afecten els 
polí�gons d’activitat econòmica del municipi. La 
jornada es va dur a terme de manera virtual i 
estava adreçada a les empreses i als empresaris 
i empresàries de Sant Fruitós.

La reunió va servir per tractar temes com 
les obres de clavegueram, reasfaltament i 
aparcament al polí�gon de Sant Isidre, l’estat del 
POUM, la recepció del Polí�gon Santa Anna i la 
carretera de Berga, la instal·lació de càmeres de 
videovigilància i les obres de la xarxa elèctrica, 
entre altres qüestions.

Aquesta jornada virtual es va celebrar el 5 de 
març de 2/4 d’11 del matí� i fins a les 12 del 
migdia.

L’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial 
(APAÉS) estrena una nova pàgina web amb 
l’objectiu de donar una major visibilitat a l’orga -
nització i a les empreses associades. Aquest 
portal permetrà a l’usuari tenir més informació 
sobre l’activitat que realitza l’APAÉS i les tasques 
que es realitzen des de l’associació. 

La pàgina web www.apaes.cat serà un espai que 
donarà a conèixer les empreses associades i les 
caracterí�stiques de cadascun dels polí�gons del 
municipi. 

Él nou portal de l’APÉS també oferirà totes les 
notí�cies de les principals actuacions que es 
duguin a terme als polí�gons de Sant Fruitós de 
Bages per tal d’informar les empreses i els seus 
membres, així� com la ciutadania que vulgui 
conèixer l’activitat que es desenvolupa en 
aquest àmbit.
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Millores en la xarxa de clavegueram 
del polígon de Sant Isidre
Les obres permetran evitar el sobreeiximent en cas de 
pluges intenses

L’Ajuntament de Sant Fruitós i l’APAES organitzen una 
reunió informativa sobre els projectes  urbanístics que 
es faran als polígons del municipi
En la jornada es van tractar temes com l’estat del POUM, l’aparcament del polígon de Sant 
Isidre i les obres a la xarxa elèctrica

L’APAES estrena una pàgina web per donar una major 
visibilitat a l’organització i a les empreses associades
El portal www.apaes.cat servirà per informar sobre les principals actuacions que es
duguin a terme als polígons de Sant Fruitós S’arranja el camí que connecta el 

polígon Berga II amb el polígon de 
Santa Anna
Les tasques de millora permeten unir els municipis de 
Sant Fruitós de Bages i Santpedor

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va arran-
jar al mes de gener el camí� que uneix el polí�gon 
de Berga II amb el polí�gon de Santa Anna, fet 
que permet connectar els municipis de Sant 
Fruitós i Santpedor. Les tasques de millora que 
es van realitzar permeten que ambdues zones 
industrials estiguin connectades per un vial 
transitable tant per a vehicles de motor com per 
a bicicletes i vianants.

Aquesta actuació s’ha dut a terme dins del marc 
d’una subvenció de 12.000 euros atorgada per 
la Diputació de Barcelona per a la millora de 
camins municipals d’ús públic. El consistori 
també ha rebut la mateixa subvenció per l’exer-
cici 2021 que servirà per a la millora d’altres 
camins del municipi. 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va 
reasfaltar diversos carrers del polí�gon de Sant 
Isidre durant la tardor passada. Concretament, 
es van executar tasques de reasfaltament i de 
senyalització horitzontal als carrers Aneto, Pica 
d’Éstats, Énsija i Pedraforca. Les obres van per-
metre reparar l’asfalt dels carrers que estava 
malmès per la pròpia utilització.

Aquestes millores s’han dut a terme a partir de 
l’ajut que va rebre l’Ajuntament de Sant Fruitós 
del Pla de Modernització de Polí�gons de la 
Diputació de Barcelona, destinat a tasques de 
millora dels polí�gons d’activitat econòmica.

Tasques de 
reasfalt en 
diversos
carrers del 
polígon de Sant 
Isidre
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L’Ajuntament de Sant Fruitós elabora 
un pla estratègic per a la recuperació 
econòmica del municipi
Es plantegen un total de 58 actuacions a desenvolupar progressivament
durant els pròxims 2 anys

L ’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
ha elaborat un pla estratègic per a la 
recuperació econòmica del municipi,                 

que té per objectiu promocionar i accelerar  
una nova economia futura i gestionar la urgèn-
cia social present, causada per la pandèmia de 
la Covid-19.

El Pla de Recuperació Econòmica és un docu-
ment que es va confeccionar durant els darrers 
mesos de 2020 i que el febrer del 2021 va ser 
presentat per l’alcaldessa de Sant Fruitós de 
Bages, A� dria Mazcuñán, el regidor de Promoció 
Econòmica, Felip Echarri, i la regidora d’Atenció 
a les Persones, Cristina Murcia. El document 
consta de gairebé 60 propostes on es recullen 
les principals demandes econòmiques i socials 
del municipi. Està previst que sigui un docu-
ment obert i dinàmic que pugui incloure noves 
solucions a les necessitats que vagin sorgint. 

Én concret, aquest pla desgrana un total de 58 
actuacions a desenvolupar progressivament 
durant els pròxims 2 anys. Les accions incloses 
en aquest document versen sobre 3 eixos prin-
cipals: la reactivació econòmica, l’atenció a les 
persones i la participació i transversalitat.

Sobre la reactivació econòmica, el document 
contempla la creació de l’oficina de recuperació 
econòmica, el suport a les empreses, l’impuls 
de l’emprenedoria, la revalorització d’allò 
local, la preservació del teixit empresarial, la 
promoció del municipi i el turisme local, entre 
d’altres. 

En l’àmbit de l’atenció a les persones, es 
contemplen mesures que fomentin l’ocupació, 
l’orientació i l’acompanyament, i que apostin 
per la formació, la transformació i l’alfabetit-
zació digital. Én l’eix de participació i trans-
versalitat, el document destaca la coordinació 
interdepartamental, i la participació ciutadana i 
la comunicació.

Per tal de poder assolir els objectius fixats per 
aquest pla de recuperació econòmica, el pres-
supost municipal per a l’exercici 2021 ja preveu 
l’augment d’algunes de les partides econòmi-
ques i se n’han creat de noves per fer front a la 
recuperació.

L’Ajuntament de Sant Fruitós assegura que tre-
ballarà per tal d’oferir una atenció més perso-
nalitzada, amb metodologies més participatives 
i que englobin una visió transversal, i alhora es 

reforçarà el model empresa-administració-ciu-
tadania i s’actuarà de forma proactiva. També 
es treballarà per establir sinergies amb la resta 
d’administracions.

S’instal·len càmeres lectores de matrícules i de captació 
d’imatges en els polígons Riu d’Or-Casa Nova, Sant Isidre
 i La Bòbila de Sant Fruitós de Bages
Els dispositius permetran augmentar la seguretat a les empreses i controlar les entrades 
i sortides dels vehicles

L’Ajuntament de Sant Fruitós i l’APAES col·laboren en 
l’assessorament sobre gestió energètica i de residus a 
12 centres de treball del municipi 
L’objectiu del projecte és reduir la despesa energètica i fomentar la reducció d’emissions

Sant Fruitós de Bages fa un pas més per 
incrementar la seguretat de les empreses dels 
polí�gons del municipi. Él mes de març el consis-
tori ha instal·lat càmeres lectores de matrí�-
cules i de captació d’imatges d’entorn de les 
principals vies d’accés als polí�gons industrials 
de Riu d’Or – Casa Nova, Sant Isidre i La Bòbila. 
D’aquesta manera, tots els vehicles que entrin o 
surtin dels polí�gons industrials seran detectats 
a través dels nous dispositius. L’objectiu de la 
instal·lació d’aquestes càmeres és oferir més 
seguretat a les empreses. 

Els nous aparells permeten la captació de les 
matrí�cules dels vehicles que passen per deter-
minats punts estratègics i també enregistren 
imatges que poden donar més informació als 
cossos policials, com per exemple, el color, la 
tipologia i la marca del vehicle. La informa-
ció que s’obté se centralitza en temps real i 
permet que els agents policials puguin prendre 
decisions de forma ràpida i efectiva. Tota la 
informació generada s’emmagatzema per 
posteriorment ser consultada en aquells casos 
que hagin de ser investigats. 

Sant Fruitós de Bages ja compta amb dues 
càmeres a Les Brucardes, tres a Pineda de Ba-
ges i dues als accessos al nucli urbà, que ja han 
permès als cossos policials realitzar accions de 
prevenció i detenció de vehicles sospitosos.

Él mes de febrer van començar els treballs 
d’instal·lació d’aquestes càmeres, que s’han 
executat en un perí�ode de sis setmanes. Les 
obres s’han cofinançat en el marc de la 2a 
edició del Pla de Modernització de Polí�gons de 
la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages jun-
tament amb l’Associació de Parcs d’Activitat 
Empresarial de Sant Fruitós (APAES) van 
col·laborar en l’assessorament gratuí�t sobre 
gestió energètica i de residus a 12 centres de 
treball de 6 empreses diferents del municipi. 
Aquest projecte es va posar en marxa a partir 
de la tardor de l’any 2020 i el seu objectiu era 
reduir la despesa energètica de les empreses 
i fomentar millores en el camp de la reducció 
d’emissions.

Les empreses que hi van participar van rebre 
l’assessorament d’un expert que va realitzar 
una diagnosi de les tarifes, la potència energè-
tica contractada, les corbes de consum elèctric 
i els consums fantasma. A partir d’aquesta 
anàlisi es van fer propostes de millora. A més a 

més, a totes les empreses participants se’ls va 
oferir l’accés a un software de gestió energètica 
en què es van incorporar les dades dels con-
sums dels darrers dos anys i des d’on es poden 
elaborar múltiples anàlisis.

La iniciativa també tenia com a objectiu fomen-
tar la transició energètica de les empreses 
de Sant Fruitós. En aquest sentit, durant els 
assessoraments, es va estudiar la viabilitat de 
la instal·lació d’energies renovables, tant solar 
com de biomassa. Concretament, s’està inves-
tigant la possibilitat de crear una comunitat 
de consum compartit entre tres empreses, de 
forma que les naus sense cobertes, però amb 
grans necessitats energètiques, també podrien 
utilitzar energies renovables produí�des per les 
naus veí�nes.

Aquesta iniciativa forma part del projecte B a-
ges Indústria Circular en què participa l’Ajun-
tament de Sant Fruitós de Bages i que obté el 
cofinançament de la Diputació de Barcelona.
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Sant Fruitós de Bages s’ha convertit en 
els darrers anys en una referència del 
paracaigudisme a Catalunya. El centre 

de paracaigudisme, ubicat a la zona nord-oest 
del municipi, compta amb unes instal·lacions 
excepcionals que permeten practicar el para–
caigudisme en un entorn natural privilegiat 
que assegura les millors condicions per gaudir 
d’aquesta disciplina. L’empresa Saltamos 
Village ofereix la possibilitat de saltar des d’una 
alçada de 4.000 metres sobrevolant el Pla de 
Bages a 200 quilòmetres per hora durant 60 se-
gons, en una activitat inigualable que combina 
aventura, esport, natura i oci. 

Saltamos Village ha aconseguit consolidar i fer 
créixer l’únic centre de paracaigudisme de la 
demarcació de Barcelona. L’aeròdrom Barcelo-
na-Bages (LÉMS), que està situat a només 45 
minuts de la capital catalana, és l’única zona 
de la proví�ncia de Barcelona apta per saltar 
en paracaigudes respec tant plenament les 
normatives de seguretat i les restriccions de 
l’espai aeri.

L’empresa ofereix poder saltar des d’una alçada 
de 4.000 metres i experimentar la caiguda lliu-
re durant un minut a 200 quilòmetres per hora. 
L’experiència permet veure des de l’aire les 
muntanyes de Montserrat, l’interior de Catalu-

nya i els Pirineus. Les condicions climàtiques 
favorables del territori i l’entorn natural del 
Pla de Bages fan possible gaudir del paracaigu-
disme en plenitud.

Aquesta primavera el centre arriba als sis 
anys d’activitat, en què ha acumulat milers i 
milers de salts adreçats al públic en general, i 
programa cursos especialitzats per obtenir la 
llicència federativa de paracaigudista. Les ins-
tal·lacions són d’accés lliure i compten amb la 
pista d’enlairament i aterratge, un hangar i dos 
avions. A més a més de gaudir d’una experièn-
cia incomparable, Saltamos Village compta amb 
una piscina i una zona de descans amb unes 
vistes increí�bles a Montserrat, i una zona de 
cafeteria-restaurant des d’on es pot contemplar 
com van aterrant els paracaigudistes.

El primer túnel de vent de Catalunya

El centre de paracaigudisme de Sant Fruitós 
de Bages va estrenar el mes d’octubre de 2020 
el primer túnel de vent exterior de Catalunya. 
La instal·lació, en forma de cilindre, de cinc 
metres d’alçada i de vidre transparent, permet 
al públic experimentar la sensació de volar amb 
total seguretat acompanyat d’un instructor. 

Saltamos Village amplia l’oferta lúdica del 
centre de paracaigudisme amb aquesta nova 

atracció que promet emocions fortes i que tam-
bé acollirà exhibicions per part d’especialistes 
que faran tota mena d’acrobàcies. É� s la primera 
instal·lació completament exterior d’aquest 
tipus a Catalunya i permet volar observant les 
muntanyes de Montserrat, entre altres atrac-
tius. Él túnel de vent va ser fabricat i muntat 
a Rússia i va ser transportat fins a Barcelona. 
La inversió per fer-lo realitat va ser d’un milió 
d’euros.

L’empresa del mes: Saltamos Village

Un salt a la llibertat
L’empresa Saltamos Village converteix Sant Fruitós de Bages en un  centre de 
referència del paracaigudisme a Catalunya

info@apaes.cat


