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Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

EL POUM, A PUNT PER LA SEVA PRESENTACIÓ
A L’APROVACIÓ INICIAL
El POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) l’hem estat treballant com una eina que ha d’estructurar i endreçar el desenvolupament futur del nostre municipi.
La normativa urbanística actual de Sant Fruitós de Bages data de
l’any 1.996. Des d’aleshores han succeït moltes coses, però també
es veu clar tot mirant els plànols del Pla General que n’hi ha que no
s’han dut a terme. Ara amb aquesta actualització del planejament
ens toca la revisió del què no s’ha fet, la millor adaptació a la realitat
de la normativa que regula el què ja està fet i la proposta de model
que volem pel nostre desenvolupament a vint-i-cinc anys vista.
En l’àmbit residencial cal una millor gestió i flexibilitat dels plans urbanístics pendents d’executar-se, sobretot en sectors -per exemplecom el Puig, que és d’una gran dimensió i que difícilment el veurem
fet tot a la una. En aquests casos val la pena preveure fases d’execució que assoleixin l’equilibri que els impulsi en el moment oportú.
També en l’àmbit industrial ens cal un canvi de paradigma. Disposem
de sòl ja urbanitzat per implantar nous projectes empresarials, però
no disposem de sòl preparat per encabir empreses de casa nostra
que necessiten créixer de forma important o per allotjar propostes
d’envergadura. Ens cal doncs un espai per a poder-lo desenvolupar
davant de projectes concrets i d’implantació certa, d’acord amb el
territori.
No podem perdre de vista la nostra posició de municipi que esdevé motor econòmic del Bages, però encara menys podem perdre de
vista la qualitat de vida que hem de seguir oferint, i millorant, als
nostres ciutadans. Per això el POUM també serveix per programar
els nous equipaments que calen i les zones verdes i espais d’esbarjo
que es necessiten. Lligat amb això s’afronta la revisió de la normativa
que regula el què ja està consolidat. Coses com piscines, alçades de
balcons, activitats i altres petites coses que sovint no hi pensem però
que regulades de millor forma ajuden en aquesta qualitat de vida.
No deixem que el POUM sigui només cosa dels urbanistes. Fem que
esdevingui la voluntat de totes i tots.

				Joan Carles Batanés Subirana
				
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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ESPORTS

5a Edició dels Benet Games
L’emblemàtic Bosquet de Sant
Fruitós de Bages tornarà a acollir
el festival Benet Games el cap de
setmana del 6 i 7 d’octubre per cinquè any consecutiu. Un certamen
que combina activitats a l’aire lliure per a tots els joves amb proves
esportives, exhibicions, música i
vídeos.
El dissabte dia 6 d'octubre, a partir de les 13h hi haurà la inauguració oficial dels Benet Games on es
donarà el tret de sortida amb una
exhibició de salt amb paracaigudes
a càrrec de tres paracaigudistes
de Saltamos, que demostraran la
seva tècnica fent diana al camp de
futbol.
El mateix dissabte a la tarda (a
partir de les 19:00 h) es celebrarà
la festa de colors dels Benet Games, dinamitzada per les Piscines
Municipals de Manresa. Aquesta
activitat estarà oberta a tothom i
en el punt d’informació es podrà
comprar un paquet de pols de colors i una samarreta blanca per a
tothom qui hi vulgui participar.
Cal mencionar que aquest festival
d’esport, natura i música organitzat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages comptarà enguany
amb més de 40 activitats i proves
esportives per a totes les edats i
nivells.

Dins el marc de les proves esportives, Sant Fruitós de Bages acollirà
per primera vegada una de les tres
proves de les Supercurses del Club
Súper3. Una forma original i divertida de practicar esport en família
que consistirà en superar petits
obstacles naturals.
El diumenge dia 7 tindrà lloc la Kia
Race, que tindrà com a principals
ingredients el fang, l’aigua i la diversió, i comptarà amb diferents
modalitats i distàncies aptes per a
tots els nivells i edats. Prèviament
a la sortida, hi haurà un escalfament per a tots els participants.
Una altra novetat és la caminada
solidària del dissabte a les 10h del
matí, on tots els diners de les inscripcions aniran en benefici de la
Fundació Althaia per destinar-los
al nou hospital de dia d’oncologia.
A part, durant el cap de setmana,
hi haurà música i animació de ball
amb coreografia a càrrec del gimnàs Fitdance i V2O, l’escalfament
de la Kia Race amb Vela Club Fitness i una actuació musical en directe del grup Nebula.
Més informació a:
www.benetgames.cat
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Festival de
Microcàmeres
Aquest concurs, obert a tothom, està dividit en cinc
categories: aigua, aire,
aventura, extrem i familiar.
Cal remarcar que serà una
activitat paral·lela als Benet Games on aquells que
desitgin participar hauran
d’enviar una gravació feta
amb una mini càmera mentre practiquen algun esport de forma individual o
col·lectiva.
El certamen, organitzat per
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i que se celebrarà el cap de setmana
del 6 i 7 d’octubre, pretén
esdevenir un punt de referència internacional en
el món dels films realitzats
amb mini càmeres, convertint-se en una cita anual
imprescindible per a posar
als ulls de tothom les millors gravacions.
Tots els films rebuts entraran a concursar, i un jurat
tècnic designat per l’organització serà l’encarregat
de fer la selecció per determinar els films premiats.

URBANISME

S'encara la recta final
del pont del C/Lleida
El pont del C/Lleida, que connectarà amb l’Avinguda Girona, ja està
instal·lat i encara les últimes setmanes abans d’obrir el pas a vehicles i vianants.
Està previst que les obres estiguin finalitzades a mitjans d’octubre moment en què s’obrirà el pas
per aquest nou enllaç. Els treballs
s’han realitzat durant tot l’estiu per
tal d'afectar el mínim possible els
períodes escolars degut a la proximitat amb l’Escola Paidos.
Durant les actuacions, s’ha aprofitat l’aixecament del carrer per
renovar una de les canonades d’aigua.

Urbanització de
l'Avinguda Sant Joan

Nova passera
a les Brucardes
Aquesta passera neix de la voluntat de millorar la connexió i
l’entorn del camí perimetral de
Les Brucardes. Concretament
aquesta passera permetrà donar
continuitat a dos trams d’aquest
camí que passa per una zona que
no és de fàcil accés per a totes les
persones.
D’aquesta manera, es facilitarà
el pas per aquest camí i li donarà
més seguretat, fet especialment
rellevant ja que forma part de la
futura Via Blava, i amb aquesta
actuació en veurà millorat el recorregut paisatgístic.

Asfaltament de
carrers i camins

La viabilitat d’aquesta actuació
restava pendent de l’aprovació del
projecte de contribucions que marca el finançament de les obres.

Aquests mesos d’octubre i novembre s’acabaran les obres d’asfaltament de diversos carrers i camins
que es van iniciar el mes d’agost.

El projecte d’obra inclou totes les
actuacions necessàries per finalitzar la urbanització de l’avinguda,
en el tram que es troba entre els
carrers Sant Valentí i Montpeità.

Les intervencions ja realitzades
s’han situat al nucli del poble, a la
urbanització de Pineda, als polígons industrials, i especialment a
l’Avinguda Girona.

Concretament les actuacions es
centraran en dotar el carrer d’una
calçada asfaltada, l’adequació de
l’enllumenat que actualment es
troba a les façanes dels edificis,
així com també la renovació i ampliació de la vorera fins als 2’50 m
d’amplada.

Les següents actuacions, estan
previstes en carrers de Pineda de
Bages i del nucli del municipi. Tanmateix, també s’ arranjarà el camí
Ral des del pont del Paco fins al
Polígon Riu d’Or, fet que marcarà
l’inici de les obres del nou skatepark.

Com a actuació complementària,
es renovarà una canonada de la
xarxa d’aigua potable.

Finalment, també es realitzarà
l’asfaltament del tram que falta del
Camí de les Pedreres i el re-asfaltament d'un tram del camí de l’Agulla.

Amb aquesta obra quedarà pavimentada tota l'Avinguda Sant Joan
i ja no hi haurà cap tram de terra.

·4·

Remodelació
de la plaça del
local municipal
de Pineda
Concretament, l’espai compta
amb zones enjardinades, un
espai d’estada i jocs intantil, i
una pista poliesportiva.
Amb les actuacions es pretén
arranjar el paviment de la pista
dotant-lo d’un paviment multicapa amb la reparació prèvia
de la superfície. Per altra banda, també està previst millorar
les escales d’accés.
Amb aquestes obres, aquest
espai passarà a comptar amb
dues pistes petites de futbol-bàsquet de 19 x 11 metres, i un carril perimetral per
patinents i bicicletes amb elements bàsics d’skate integrats
a l’espai.
Aquesta actuació preveu la
substitució de mobiliari urbà
i la remodelació de la zona de
la pista polivalent per tal de
donar-li un ventall més ampli
d’usos adaptats a les necessitats actuals.
Paral·lelament a les obres de
remodelació, des de l’Ajuntament s’impulsa un procés participatiu que està previst realitzar durant aquesta tardor,
destinat a posar nom a aquesta
plaça que actualment està ubicada al costat del C/Verge de
Juncadella.
Més endavant s’informarà
de tots els detalls d’aquesta
consulta per tal que tothom
disposi de tota la informació
necessària per poder-hi participar.

C I U TA DA N I A I M E D I A M B I E N T

Caldera de Biomassa al camp de futbol

Activitats previstes
per la Gent Gran

La caldera de biomassa substituirà
les dues calderes elèctriques encarregades de generar, fins ara,
l’aigua calenta i la calefacció que
consumien els equipaments del
camp de futbol.
El combustible que s’utilitzarà per
alimentar aquest tipus de caldera
serà el pèl·let, un material d’origen vegetal. Preferentment, aquest
pèl·let serà de proximitat per garantir la minimització de la petjada de carboni produïda en el seu
transport.
Amb això es preveu generar un
estalvi de 29 tones de CO2 anuals,
que es tradueixen en un estalvi
econòmic pel municipi de 5.700€,
aproximats, cada any.

Amb l‘arribada del nou curs
2018-2019 i amb l’objectiu de
promoure hàbits saludables i
fomentar l’activitat física en la
gent gran, l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages reprèn les
activitats destinades a aquest
col·lectiu que es duran a terme
al llarg de tot l’any.
Aquestes activitats van des de
les que s’ofereix l’Ajuntament,
com són natació, ioga, gimnàstica, aquagym i les passejades
“A 100 cap als cent”, com aquelles que es realitzen en col·laboració amb l’Obra Social La
Caixa i amb l’Esplai d’Avis.
Les persones que s’hi vulguin
inscriure es poden dirigir a
l’edifici municipal ubicat al carrer Padró número 72.

Nou vehicle elèctric
a la flota municipal

Prova pilot de
contenidors amb xip

L’ajuntament de Sant Fruitós de
Bages ha adquirit un nou vehicle
100% elèctric per substituir vehicles diésel de la flota municipal, i
va destinat a Serveis Generals de
l’Ajuntament.

Sant Fruitós de Bages té un índex
de recollida selectiva del 29%,
molt per sota del què marca la
normativa europea (70% de mitjana).
Per tal de millorar aquest índex,
l’ajuntament realitzarà una prova pilot amb un nou sistema de
recollida de residus que utilitza
tecnologia de control d’accés als
contenidors de rebuig i orgànica.
La Rosaleda i Torroella de Baix
seran els primers llocs del municipi on es provarà aquest sistema
de recollida, el qual entrarà en
servei a mitjans de novembre.
El dia 18 d'octubre es farà una
nova xerrada informativa als locals de les Associacions de Veïns,
a les 17:30h a Torroella de Baix i
a les 19:30h a La Rosaleda. Animem a tothom a participar-hi.

El model del cotxe adquirit és un
Renault Zoe Life 40 R90 proveït
per l’empresa Autotransversal SL.
En el procés de compra s’ha posat
especial atenció en comprovar que
el vehicle disposava d’una àmplia
autonomia, adequada a l’ús al que
va destinat.
La compra d’aquest cotxe està inclosa dins del pressupost del 2018
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El Teatre Casal
Cultural estrenarà
una nova platea
A partir d'aquesta tardor el teatre compatarà amb una grada
retràctil i butaques plegables.
Cal valorar que tot i que aquestes millores comportaran que
l’aforament passi de 172 a 154
seients, aquesta actuació permet millorar de manera exponencial la comoditat i visibilitat
de l'escenari gràcies a la nova
pendent de la graderia. Alhora
s’estrenarà un nou sistema de
venda d’entrades digital amb
seients numerats.
L’actuació s’ha executat amb el
suport de la Diputació de Barcelona que ha aportat una subvenció de 50.000€. El cost total
de l’actuació és de 73.350,20€.
A banda de les obres ja esmentades, també es realitzaran
diverses millores generals a
l’edifici i s'aprofitarà per renovar la imatge gràfica del teatre.
JUDIT NEDDERMANN I LLOLL
BERTRAN AL TCC
El Teatre Casal Cultural estrenarà la nova grada i butaques
el dia 20 d’octubre amb l’actuació de Judit Neddermann, una
de les veus més belles i especials del panorama català, que
presentarà el seu darrer treball “Nua”.
L’endemà diumenge 21 d’octubre, s’inicia la programació
infantil de Xarxa, amb l’espectacle “Mobilus”, i el 10 de novembre el TCC acollirà també
l’obra “El secret de la Lloll”,
darrer muntatge de la popular
Lloll Bertran.

POUM

S'espera l'aprovació
inicial del POUM a
finals d'any

Continuen les tasques de redacció
del document per presentar-lo a
aprovació inicial, prevista a final
d'aquest any 2018.
Un cop s'hagi aprovat el projecte,
es donarà inici a l'exposició pública
del document per tal que els ciuta-

Alternativa 0

dans puguin conèixer de primera
mà les actuacions que implicarà.
Prèviament es presentarà a proposta de tots els grups municipals
i al Consell Ciutadà.

Alternativa 2

Alternativa 1

JOVES
S
L
E
P
T
E
F
UN ESPAI
T
U
T
N
E
V
JO
Com cada any, torna a aterrar la
setmana jove a Sant Fruitós de Bages.
Començarem amb el taller d’impressió 3D, al NexeJove, el proper
dilluns 8 d’octubre a les cinc de
la tarda. Un taller on els joves tindrem l’oportunitat de conèixer de
ben a prop el funcionament d’una
impressora 3D, podent imprimir i
emportar-nos a casa diferents objectes com ara pins o xapes. L’activitat és gratuïta i les inscripcions
estan obertes fins al 4 d’octubre.
Dimarts 9 i dimecres 10, a les quatre de la tarda, entre tots i totes
podem pintar un mural dissenyat
per un grup de joves del poble amb
l’ajuda de la Clara Oliveres (com a

artista local) on, a través d’una “parodia” del quadre "El naixement de
Venus", els joves intentarem donar
una imatge positiva de nosaltres
mateixos.
Divendres 12 d’octubre, al Pavelló
Municipal d’Esports, s’iniciarà el
novè torneig de vòlei 12h de Sant
Fruitós de Bages. La inscripció costa cinc euros per equip i qualsevol
persona major de dotze anys pot
participar-hi. La inscripció al torneig es tanca el quatre d’octubre.
I finalment, el dissabte 13 d’octubre tenim festa al pavelló municipal d’esports a partir de les onze de
la nit, amb el concert de Txocan’s,
seguit de La otra & las locas del
co, i finalitzant amb l’actuació de
·6·

SET MA NA JO VE
DJs locals. L’entrada anticipada es
pot comprar per tres euros al NexeJove, i a taquilla per cinc euros.
Recordeu que els menors de setze
anys hauran d’entrar acompanyats
del seu pare/mare o tutor/a legal.
Us esperem a tots i a totes a la Setmana Jove!
Martí Bernadich
		

R E P O R TAT G E

Alfred Figueras és proclamat
santfruitosenc il·lustre
El passat dijous 13 de setembre es
va aprovar en un ple extraordinari la proclamació de sanfruitosenc
il·lustre al pintor Alfred Figueras
Sanmartí, tot coincidint amb la
data del 120è aniversari del seu
naixement.
El pintor va morir l’any 1980 a Barcelona. Quan Alfred Figueras tenia
catorze anys, la seva família es va
traslladar de Sant Fruitós de Bages
a la capital barcelonina.
Del 1917 al 1924 va estudiar a l’Escola de Belles Arts de la Llotja sota
el mestratge de Francesc Labarta. Destinat a ser comerciant, va
acabar esdevenint pintor. El 1917,
gràcies a l’Exposició d’Art Francès
celebrada a Barcelona, tant ell com
molts companys d’estudis, descobriren l’impressionisme i el cezannisme com a alternatives a l’academicisme dominant.
A París, on anà a passar una llarga
temporada, Figueras es va sentir
totalment identificat en l’obra de
Paul Cézanne. Alhora, de Matisse
i dels fauves n’aprengué el valor
de la línia i la construcció, i dels
cubistes, l’autonomia del color. En
aquella època es va relacionar amb
Picasso, Miró, Clarà i Pruna entre
altres artistes catalans instal·lats
a la capital francesa.

Anys més tard, com a conseqüència de la dictadura militar de Primo
de Rivera, Alfred Figueras es va
veure forçat a exiliar-se a Alger on
fundà, juntament amb Rafael Tona,
l’Acadèmia Arts. Allà es relacionà
amb diferents escriptors així com
també amb l’arquitecte Le Corbusier, el qual va dissenyar la seva
casa del Bosquet, al seu Sant Fruitós de Bages natal.
Amb la proclamació de la Segona
República (1931), retorna a Catalunya alternant periòdicament estades a Mallorca, Eivissa, París, la
Provença i Algèria.
Mai va deixar de pintar. Es poden
trobar obres seves al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu
de Montserrat, a l’Institut francès
de Barcelona, a França, a Algèria,
i a moltes cases de Sant Fruitós de
Bages.
A Sant Fruitós, l’artista compta
amb una placa commemorativa a
la seva casa natal, al carrer Padró,
núm. 87, i amb una plaça presidida
pel seu bust que porta el nom de
Plaça Alfred Figueras.
Cal recordar que aquest any 2018,
l'Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, el dedica a l’obra i figura de
l’artista, per celebrar el 120è aniversari del seu naixement.

Berenar a Sant Fruitós, quadre d'Alfred Figueras.
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Exposició Alfred
Figueras 120è
aniversari
Aquesta exposició es troba
dins les activitats que es fan
en el marc del 120è aniversari del naixement del pintor.
Aquesta exposició cpmta
amb 52 obres d’Alfred Figueras on s’hi pot veure
l’evolució pictòrica de l’artista al llarg de la seva vida.
La comissària encarregada
de construir el fil conceptual de l’exposició és la santfruitosenca Assumpta Sala,
historiadora i experta en la
pintura de Figueras.
Els quadres que formen part
de l’exposició, han estat cedits principalment per part
de la família del pintor, i per
ciutadans anònims. Per altra banda també s’ha aconseguit que el Museu Comarcal de Manresa, el Museu
de Montserrat i el Museu
Nacional d’Art de Catalunya,
cedeixin excepcionalment
per aquesta exposició les
obres d’Alfred Figueras.
UBICACIÓ I HORARIS
L’exposició s’ubica al número 66 de la Carretera de Vic,
i estarà oberta al públic fins
al dia 11 de gener de 2019.
L’horari d’obertura al públic
és dimecres, dijous i divendres de 17:00h a 20:00h,
dissabte de 10:00h a 13:00h
i de 17:00h a 20:00h, i diumenge de 10:00h a 13:00h.

AV U I PA R L E M A M B L A N O VA P U B I L L A I E L N O U H E R E U D E S A N T F R U I T Ó S
Després de 12 anys, Sant Fruitós de Bages

cions i un munt de gent extraordinària.

és el pubillatge i la seva finalitat entre el jovent

va recuperar aquesta figura en el marc de la

RG: Se m’ha obert un món nou davant dels

de Sant Fruitós i despertar la seva curiositat

Festa Major 2018, escollint la Mariona Sagués

meus ulls, i només puc dir que a part de fer po-

cap “aquest món”.

i el Roc Grandia com a nous representants del

ble, país i cultura, el pubillatge també et canvia

RG: Perquè perduri aquesta tradició, cal esti-

municipi en l'àmbit cultural.

com a persona.

mar la cultura i el país on vivim, i això és una

Què us va portar a presentar-vos com a can-

Què pot aportar la figura de l’Hereu i la Pubi-

de les tasques que des del pubillatge santfrui-

didats?

lla a Sant Fruitós?

tosenc volem dur a terme amb els joves.

MS: Des de petita sempre m’he interessat molt

MS: El retorn del pubillatge enriqueix Sant

Quins objectius us marqueu dins el pubillat-

per la cultura i les tradicions catalanes i vaig

Fruitós en l'àmbit cultural i tradicional. Gràcies

ge?

pensar que el pubillatge era una molt bona

a aquest, gent d’arreu és capaç de situar-lo en

MS: Simplement gaudir de l’experiència i al

manera de viure aquestes dues.

un mapa i conèixer allò que el fa especial.

mateix temps poder recórrer tot Catalunya

RG: Igual que la Mariona, i quan em vaig assa-

RG: La nostra feina és bàsicament “d’ambaixa-

i conèixer la seva gent i les seves tradicions

bentar que el pubillatge es recuperava a Sant

dors”, és a dir, mostrem a dins i a fora del mu-

característiques.

Fruitós, no vaig dubtar gens en apuntar-me.

nicipi com és Sant Fruitós i animem a la gent

RG: A part d’això, acabar de consolidar el pu-

Com valoreu aquests primers mesos repre-

d’arreu a voler saber més del poble.

billatge al nostre poble i fer que Sant Fruitós

sentant el municipi?

Com es pot consolidar de nou aquesta figura

sigui un nou punt de referència cultural a tot

MS: Ho valoro molt positivament. He conegut

a Sant Fruitós?

el país, amb l’ajut de tot el teixit associatiu que

moltíssims indrets de Catalunya, noves tradi-

MS: Bàsicament s’hauria de fer conèixer què

el forma.

L’ O P I N I Ó D E L S G R U P S P O L Í T I C S

ELS BENET GAMES
5È ANIVERSARI
L’any 2014 es celebrava
al poble la primera edició
dels Benet Games, naixia
així un dels esdeveniments actuals més multitudinaris de la història de
Sant Fruitós de Bages. Enguany, arribant a la seva
5ena edició s’ha consolidat i fins i tot internacionalitzat amb el festival de
micro càmeres. Música,
esport i natura es combinen en aquest certamen
a l’aire lliure de dos dies
amb més de 40 activitats
diferents amb importants
novetats a cada edició.
Els comerciants, les empreses, els ciutadans i els
visitants han acollit els
Benet Games amb una
gran participació i interès
en col·laborar-hi.
Tots sou part de l’èxit.
Gràcies!

DONANT SUPORT A LES
BONES INICIATIVES
Els dies 1 i 2 de setembre vàrem commemorar
els 15 anys d’agermanament amb Alcalà del
Valle, motivat pel gran
nombre de persones
d’aquesta localitat gaditana que van emigrar a
Sant Fruitós els anys 50
i 60. Som molts els que
descendim
d’aquesta
migració i de la unió entre catalans i andalusos,
per això, quan hem estat
a govern hem impulsat
l’agermanament i ara des
de l’oposició hem recolzat i ajudat a fer una gran
festa d’unió entre els
dos pobles. També donem suport a l’Associació de Comerciants, i els
volem felicitar per l’èxit
de la Festa del Comerç
d’aquest passada edició.

OCTUBRE

HERMANDAD

I ja fa un any, un any que
mai oblidarem, Un any
de sensacions contradictòries; d’alegries intenses i de tristor profunda,
de sentiment d’injustícia i
també de pertinença; una
flama més viva que mai.
I Sant Fruitós, mostra
clara d’aquest esperit,
poble mobilitzat com el
que més, de forma pacífica i constructiva, sense
defallir en cap moment.
Aquest és el poble que
volem, el poble que reivindiquem, per arribar a
una república lliure, democràtica, social, justa,
igualitària, acollidora i
feminista, una república
que comenci des dels pobles.
Aquest és el camí. No defallim.

Hemos celebrado 15
años de hermanamiento
con Alcalá del Valle. Fue
un merecido y emotivo
festejo. La oportunidad
lo merecía. El encuentro
entre dos realidades diferentes tuvo un efecto
muy saludable, pudiendo
comprobar las muchas
cosas que nos unen. Queremos agradecer a nuestros hermanos alcalareños todo su afecto y su
solidaridad, demostrando el camino a seguir: la
fraternidad y el entendimiento entre iguales
frente aquellos que solo
buscan la división. No lo
conseguirán.
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