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Iniciem les obres del nou edifici de l’Escola Pla del Puig

Amb la il·lusió dels nous projectes, de la mirada llarga i amb ex-
pectativa per a una gran millora en les possibilitats educatives 
per als infants de Sant Fruitós. 

Però amb la tristor de ser hereus d’un projecte de pavelló impos-
sible, que necessita modificacions abans de poder ser una reali-
tat. 

Perquè la bona gestió tracta de fer projectes realistes, realitzables 
i, sobretot, que compleixin els usos pels quals se’ls ha projectat. I 
en aquesta direcció treballem; altrament, seriem irresponsables. 
No donem excuses vanes; afrontem la realitat i corregim allò que 
està malament per donar un bon servei. 

Un nou edifici de l’escola que albira un futur millor pels infants, la 
urbanització dels vials que adeqüen la zona, i la millora del pro-
jecte del nou pavelló que completarà els equipaments d’aquesta 
zona.  

Santfruitosenques i santfruitosencs mereixem equipaments de 
primera, com el nou edifici de l’escola recentment iniciat junt amb 
la urbanització dels seus accessos, l’ampliació de l’espai d’aten-
ció del CAP, la licitació de l’arranjament dels vestuaris del pavelló, 
perquè el proper curs pugui iniciar amb les millors condicions, la 
licitació per fer efectiu el tan esperat canvi de gespa del camp de 
futbol, i en un futur no llunyà puguem tenir el nou pavelló.

Des del present, treballem pel futur, treballem per un Sant Fruitós 
millor. 

Aprofito de nou l’ocasió per demanar-vos a totes i tots que seguim 
amatents a la situació de la pandèmia, que no abaixem la guàrdia, 
a Sant Fruitós seguim tenint xifres altes de contagis i necessitem 
la col·laboració de tothom per tal d’aturar-ho. Reprenem activi-
tats, intentem anar recuperant oportunitats perdudes però sense 
deixar d’actuar sempre de forma responsable. Recordem: distàn-
cia, mans i mascareta.

   Àdria Mazcuñán i Claret
   Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

AJUNTAMENT I SERVEIS

Ajuntament.................93 878 97 00 
Cultura ........................93 878 80 31
Nexe ............................93 878 89 83  
Jutjat de pau ..............93 878 64 87 
Biblioteca ...................93 878 82 05 

SERVEIS DEL MUNICIPI

CAP .............................93 876 09 12
Residència d’avis ......93 876 08 64
Esplai d’avis ...............93 878 86 88 
Pavelló d’esports .......93 878 81 28
Piscines  .....................669 64 35 23
Llar d’infants..............93 878 89 51
Monsenyor Gibert ......93 876 02 97
Pla del Puig ................93 876 19 74
Gerbert d’Aurillac ......93 876 18 21
Deixalleria ..................93 876 12 81
Camp d'esports ..........93 878 84 16
Ràdio Municipal .........93 876 11 77

EMERGÈNCIES

Emergències ..............................112
Mossos d’esquadra ...................088
Policia Local ...............696 99 77 26
Guardia Civil ...............93 872 66 66
Bombers .....................................085
SEM .............................................061
Sant Joan de Déu .......93 874 21 12

TRANSPORTS 

Autobus COSTA ..........93 873 84 54
Autobus ALSA.............902 42 22 42
Taxi - Llicència 1 ........670 490 324
Taxi - Llicència 2 ........689 381 838
Taxi - Llicència 3 ........670 358 166

Ajuntament de  
Sant Fruitós de Bages

4.000 exemplars

DL: B-16334-2012

FE D'ERRADES

En l'edició número 51 d'aquest 
butlletí va publicar-se el nom 
de Josep Rafart en comptes 
d'Enric Rafart, com a prego-
ner de la Festa Major d'Hivern 
2021.
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U R B A N I S M E

La nova escola Pla del Puig serà una realitat l'any 2023

Els treballs de construcció de 
la nova escola Pla del Puig fina-
litzaran l'any 2023. Aquest mes 
de març s’ha realitzat l'acta de 
replanteig que marca l’inici els 
treballs de construcció, entre 
l’empresa contractista, la di-
recció facultativa de l’obra i la 
Generalitat de Catalunya que és 
qui la promou, amb la presència 
de representants municipals. La 
nova escola  Pla del Puig estarà 
formada per 2 blocs diferen-
ciats, un que acollirà els espais 
per a l'administració i per edu-
cació infantil, i un segon edifici, 
de dues plantes, on hi haurà les 
aules de primària, el menjador 
i la biblioteca. L'edifici, de 1.965 
m² construïts, té capacitat per a 
225 alumnes i es construirà en 

una parcel·la de 4.984,78 m². El 
projecte de la nova escola des-
taca per ser un edifici modern 
i funcional on prenen força els 
patis interiors que permetran 
que les aules comptin amb mol-
ta llum natural. L’edifici serà 
una construcció sostenible. Per 
una banda s'autoabastirà en 
l'àmbit elèctric amb plaques 
fotovoltaiques i per altra banda 
s'escalfarà mitjançant una cal-
dera de biomassa. Aquest nou 
equipament educatiu, d'una línia 
d’educació d'infantil i primària, 
es construirà al costat de l’espai 
on actualment hi ha els mòduls 
prefabricats. L'execució de les 
obres de construcció de l'esco-
la s'han adjudicat per un import 
aproximat de 3 milions d'euros. 

Nou mòdul per l'assistència COVID-19 Modificació  urba-
nística a la zona de 

Can Figueras El Departament de Salut ha 
instal·lat 3 mòduls prefabri-
cats darrere de l'edifici de 
l'antiga Biblioteca que seran 
l'espai on es realitzaran to-
tes les proves i tractaments 
relacionats amb el corona-
virus i altres malalties res-
piratòries a partir d'aquest 
mes d'abril. Amb aquesta 
nova instal·lació es millora la 
qualitat i la seguretat de l'as-
sistència mèdica habilitant 2 
espais sanitaris diferenciats 
al municipi, garantint dobles 
circuits i donant una major 
seguretat als professionals 

i a la ciutadania. Aquesta 
nova instal·lació té 45 m² de 
superfície i acull una recep-
ció, dues sales petites i una 
sala gran. A l'entrada s'hi 
ha instal·lat una pèrgola de 
15 m². El mateix personal 
del CAP Sant Fruitós serà 
qui atendrà en aquest espai. 

Els termini per executar els tre-
balls de l’escola és de catorze 
mesos. Aquestes obres coinci-
diran durant els primers me-
sos amb les de la urbanització 
de l'entorn del recinte educatiu, 
que executa l’Ajuntament.

El Ple del mes de febrer ha 
aprovat la modificació del 
Pla General d'Ordenació 
Municipal a la zona de Can 
Figueras per tal de propor-
cionar al municipi més de 
10.000 m² de nous espais 
que es podran destinar a 
zones verdes, de serveis o 
equipaments.  La nova orde-
nació es fixa, com a objectiu 
pròxim, fer créixer la zona 
verda del Bosquet cap a 
l'oest i,  a mitjà termini, arti-
cular una gran zona d'equi-
paments i zones verdes des 
del Raval fins al Pavelló.



·4·

Inversions als polígons del municipi

P R O M O C I Ó  E C O N Ò M I C A

Pla Recuperació 
Econòmica i Social

Aparcament per a 
compres ràpides

Millora del clavegueram del 
polígon Sant Isidre
Els treballs han permès aug-
mentar la capacitat hidràuli-
ca del clavegueram per tal 
d'evitar sobreeiximent en 
cas de pluges intenses. Les 
obres s'han efectuat amb 
maquinària especialitzada 
que ha permès crear una 
perforació per sota la ca-
rretera, al qual s'hi ha cons-
truït en el seu interior el nou 
col·lector, un sistema que 
permetrà efectuar possibles 
reparacions en aquest punt, 
sense afectar el trànsit de la 
carretera C-16C. Les obres 
han finalitzat una setmana 
abans del previst i han supo-
sat una inversió de 211.702 
€, suposant una rebaixa de 
18.000 € pel consistori so-

bre el preu de l'adjudicació. Els 
treballs han comptat amb el fi-
nançament de la Diputació de 
Barcelona.

El municipi disposa de deu es-
pais d'aparcament comercial de 
curta durada, els denominats 
"Stop&Go". Aquests espais s'han 
habilitat en punts on hi ha diver-
sos establiments comercials. 
Aquestes àrees volen ajudar al 
comerç de la zona, facilitant la 
parada ràpida als clients per a 
realitzar compres curtes o re-
collida de paquets. Les zones, 
marcades en color verd, perme-
ten la parada de vehicles durant 
5 minuts dins l'horari establert 
en cadascun dels senyals.

Noves càmeres lectores de 
matrícules
Tots els vehicles que entrin o 
surtin dels polígons industrials 
de Riu d'Or – Casa Nova, Sant Isi-
dre i La Bòbila, seran detectats 
a través de càmeres lectores de 
matrícules i d'imatges d'entorn. 
El consistori ha instal·lat nou 
dispositius ubicats en les prin-
cipals vies d'accés d'aquestes 
zones industrials i comercials 

per tal d'oferir més segure-
tat a les empreses. Aquests 
aparells permeten la cap-
tació de les matrícules dels 
vehicles que passen per de-
terminats punts estratègics 
i també enregistren imatges 
que poden donar més infor-
mació als cossos policials, 
com per exemple el color, 
tipologia i la marca del vehi-
cle. La informació que s'ob-
té se centralitza, en temps 
real i permet que aquest cos 
pugui prendre decisions de 
forma ràpida i efectiva. 

L'Ajuntament ha elaborat el Pla 
de Recuperació Econòmica i 
Social per tal de promocionar i 
accelerar l'economia i gestionar 
la urgència social present, cau-
sada per la pandèmia de la Co-
vid-19. Aquest és un document 
viu, que inclou 58 actuacions, 
però que pot anar introduint no-
ves solucions per fer front a les 
necessitats que puguin sorgir.
Els objectius principals d'aquest 
pla són la reactivació econòmi-
ca, la reorientació de les acti-
vitats per adaptar-les al nou 
context, la inserció laboral i l'au-
toocupació, la preservació del 
teixit empresarial ja existent, 
la conciliació laboral i la trans-
formació i alfabetització digital.
Les accions incloses en aquest 
document, que es desenvolu-

paran progressivament durant 
els pròxims dos anys i versen 
sobre tres eixos principals.



·5·

Nou servei d'acompanyament 
terapèutic per a famílies

Finalitza l'adequació 
dels pisos socials

Neix el Centre Ocupacional La Sagrera

L'Ajuntament ha impulsat el 
SATF, el Servei d'Acompan-
yament Terapèutic a Famílies 
amb infants i adolescents, per 
tal de treballar per la millo-
ra de les dificultats relacio-
nals, emocionals i educatives 
que afecten un o més mem-
bres, en especial si es trac-
ta d'infants o adolescents.
Des del consistori s'ha vol-
gut oferir aquest nou servei, 
ja que es considera vital per 
a la cura de salut emocional 
de tota la ciutadania i sovint 
no està a l'abast econòmica-
ment per a moltes famílies. 
Enguany aquesta iniciativa 
pren encara més importància 
arran de les situacions viscu-
des a causa de la pandèmia 
com poden ser els períodes de 
confinament, la gestió del dol 

o les dificultats de convivència.
Les famílies que vulguin fer 
ús d'aquest servei poden ser 
des de famílies amb dificul-
tats per construir el seu pro-
jecte vital, fins a crisis de 
parella que afectin els seus 
fills passant per situacions 
de dol o casos de dependèn-
cia emocional, entre d'altres.
Aquest nou servei té per objec-
tiu acompanyar a les famílies 
en el camí de resolució dels 
seus conflictes relacionals.
Les famílies que vulguin sol·li-
citar el servei han d'inscriu-
re's a l'Ajuntament o a l'Àrea 
d'Atenció a les Persones (Ca-
rrer Padró,6) o trucant als telè-
fons 938789700 o 938789701. 
L'Ajuntament subvenciona una 
part del cost de les visites que 
es realitzaran cada quinze  dies.

Els 2 nous habitatges socials 
per a donar acollida temporal 
a persones que ho necessitin 
ja estan a punt per entrar en 
funcionament. Un cop s’hagi fi-
nalitzat el tràmit de registre de 
l’establiment, ja es podran po-
sar en servei. Aquests immo-
bles estan destinats a víctimes 
derivades de casos de violència 
de gènere o per a famílies que 
tinguin alguna urgència so-
cial, sigui fruit d'una necessitat 
econòmica o d'una emergència 
que impedeixi que puguin viure 
en la seva pròpia residència. Els 
habitatges ja disposen de totes 
les instal·lacions i mobiliari ne-
cessari. A banda, el Ple d’aquest 
mes de març ha aprovat l'orde-
nança reguladora de la taxa que 
hauran d'abonar les persones 
que hagin de fer ús dels pisos. 
Els immobles es troben ubicats 
en un edifici de titularitat mu-
nicipal que va ser donat al con-
sistori per un veí del municipi i 
on s'han realitzat les reformes 
interiors i exteriors necessàries 
perquè la finca tingui les condi-
cions idònies per a viure-hi.

El municipi disposa d'un nou 
Centre Ocupacional per a per-
sones adultes amb discapaci-
tat intel·lectual, gestionat per 
AMPANS. L'obertura d'aquest 
centre al municipi permet 
vincular als usuaris amb l'en-
torn i aconseguir la plena in-
clusió. El Centre està ubicat 
l'Escola Municipal de Música. 
El servei atén a 24 persones, 
veïnes del poble o de zones 
properes. El nom de La Sagre-
ra ha estat fruit d'un procés 
participatiu de les persones 
usuàries i de les famílies, que 
han escollit aquest nom per la 
seva popularitat al municipi.
El projecte de col·laboració 
entre AMPANS i l'Ajuntament 

contempla, a més, la con-
sergeria i la neteja del tea-
tre i de l'escola de música, 
així com la gestió del bar del 
teatre es gestionarà des de 
l'entitat social, amb la volun-
tat d'oferir oportunitats for-
matives i d'inserció laboral. 
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D I N A M I T Z AC I O  D E  P A T I S

Sóc la Joana Puig Carrera de 
Sant Fruitós de Bages de tota 
la vida, on tinc la família i els 
amics, i també on he estudiat, 
des de Les Oliveres cap al Mon-
senyor Gibert i després al Ger-
bert d'Aurillac, on vaig fer la 
primària, l'ESO i el Batxillerat. 
Actualment estic estudiant In-
tegració Social i sóc treballado-
ra del CAE, una entitat pública 
que treballa per la promoció de 
l'educació en el lleure i la dina-
mització sociocultural que, jun-
tament amb el Nexe, han reprès 
la dinamització dels patis dels 
instituts de Sant Fruitós. Des 
de fa uns mesos m'encarrego 
de la dinamització dels patis de 
1r d'ESO del Paidos i de 1r i 2n 

d'ESO de l'institut. A causa de la 
pandèmia, no utilitzem material 
a les activitats per evitar contac-
tes innecessaris i, òbviament, 
respectem totes les mesures de 
prevenció com la mascareta i la 
distància física. Estic convençu-
da que la pandèmia no pot atu-
rar les activitats pel jovent, sinó 
que hem de treballar entre totes 
per fer menys feixuga aques-
ta situació. La dinamització de 
patis s'origina per la necessitat 
dels joves del poble per trobar a

l'institut un espai on poder jugar 
i desconnectar. El joc ajuda a co-
hesionar tot el grup i a deixar, 
per una estona, les pantalles. 
Acostumem a fer jocs motors i 
tradicionals i per tant les joves 

recarreguen energia abans de 
tornar a les aules mentre que

aprofitem per conèixer jocs ca-
talans de tota la vida. Sempre he 
estat una santfruitosenca orgu-
llosa i em sento molt afortuna-
da de poder treballar al poble i 
per les joves santfruitosenques! 
Gaudeixo moltíssim anant allà 
on jo he après i així poder tornar 
un petit tros de tot allò que jo he 
rebut.

G E N T  G R A N

Setmana de la gent gran: del 19 al 25 d'abril

Del 19 al 25 d'abril, la gent gran 
de Sant Fruitós de Bages podrà 
celebrar la setmana de la gent 
gran amb activitats diverses 
i seguint tots els protocols de 
seguretat. Aquest col·lectiu ha 
estat un dels que més ha patit 
durant el darrer any a causa 
de la pandèmia de la Covid-19 
i per aquest motiu des del con-
sistori no es vol deixar escapar 
l'oportunitat d'oferir-los un se-
guit d'activitats lúdiques i sa-
ludables adequades als seus 
interessos. Totes les propostes 
s'han adaptat a l'actual situa-
ció sanitària per tal que la gent 
gran pugui prendre part en els 
actes amb tranquil·litat. Durant 
la setmana es realitzarà la tra-
dicional caminada saludable pel 
terme amb dinar de carmanyo-

la, aquesta es programarà en 
grups reduïts. El Cobert de la 
Màquina de Batre acollirà un 
taller de treballs manuals i una 
tarda de ball amb el professor 
Albert Mota i el Teatre Casal 
Cultura serà l'escenari del ja 
tradicional cinefòrum a càrrec 
d'una sociòloga experta en gent 
gran que dirigirà el debat entorn 
la pel·lícula projectada i també 
d'una obra de teatre. Enguany, 
per tal de deixar enregistrades 
les vivències de la gent gran del 
municipi, durant el mes d'abril 
es gravarà un curtmetratge 
on es podrà explicar com s'ha 
viscut la pandèmia en primera 
persona. Properament s'infor-
marà sobre les ubicacions i dies 
de rodatge que es realitzaran 
en diferents punts del municipi. 

J O V E N T U T  -  U N  E S P A I  F E T  P EL S  J O V E S

Aquest documental es projec-
tarà, durant la setmana, al Tea-
tre Casal Cultural i té la voluntat 
de guardar per la memòria del 
municipi les experiències de la 
nostra gent gran. L'acte estrella 
de la setmana de la gent gran, 
el dinar de gala, se celebrarà 
el divendres 23 d'abril. No obs-
tant això, enguany no es podrà 
celebrar un dinar multitudina-
ri tal com s'ha fet en anteriors 
edicions, però el consistori farà 
arribar un àpat a la taula de 
cada persona major de 65 anys 
del municipi.

Tota la gent gran del municipi 
rebrà un programa de mà, a la 
seva bústia, amb tota la infor-
mació detallada.
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Els alumnes aprenen què és la biomassa

Acompanyament  
en la tramitació de 
les preinscripcions

E N S E N Y A M E N T

Transport públic subvencionat per a joves

Els alumnes de 5è i 6è de l'Esco-
la Monsenyor Gibert han après 
els beneficis de l'escalfament 
amb biomassa a través de ta-
llers didàctics a l'aula. Aquest 
centre educatiu i la llar d'infants 
Les Oliveres utilitzen la biomas-
sa des del passat mes d'octu-
bre pels sistemes de calefacció 
i d'aigua calenta. Aquesta nova 
instal·lació ha permès que amb-
dós centres deixin de funcionar 
amb gas natural i ho facin amb 
aquest combustible natural que, 
a banda de ser una energia re-
novable, permet la gestió fores-
tal, dóna un nou ús als residus 
de la fusta, i permet un estalvi 

Els estudiants de primer i se-
gon de Batxillerat del municipi 
poden sol·licitar, fins al dia 31 
de maig, un ajut per a fer front 
a les despeses de transport en 
autobús fins als seus centres 
educatius. L'Ajuntament sub-
venciona com a màxim el 50% 
del cost de les targetes T-Casual 
de transport públic. Poden acce-
dir a aquest ajut els alumnes del 
municipi que visquin en alguna 
de les urbanitzacions i hagin de 
traslladar-se fins a l'INS Gerbert 
d'Aurillac i també els alumnes 
empadronats al municipi, sigui 

al nucli o a les urbanitzacions, 
que hagin de desplaçar-se a 
algun municipi veí per a cursar 
els seus estudis. Les persones 
interessades a accedir a aques-
ta subvenció, han de presentar 
la sol·licitud que trobaran a la 
web municipal a l'Ajuntament, 
sigui de forma presencial o te-
lemàtica. El pagament d'aquest 
ajut s'efectuarà un cop l'alumne 
justifiqui l'adquisició i ús de les 
targetes i l'assistència a classe.
L'Ajuntament preveu convocar de 
nou aquesta línia d'ajuts  abans 
de l'inici de curs 2021-2022.

L'Ajuntament ha obert un nou 
servei per tal donar suport 
a aquelles famílies que han 
necessitat ajuda en la trami-
tació telemàtica de les pre-
inscripcions escolars, ja que 
enguany, a causa de la Co-
vid-19, s'han anul·lat les tra-
mitacions presencials i s'han 
realitzat tots els tràmits en lí-
nia. En total,  25 famílies han 
fet ús d'aquest nou servei.

Primavera 
emprenedora important en el cost del com-

bustible. Està previst que la 
caldera comporti una reducció 
d'emissions de 79,6 tones de 
CO₂ i comporti un estalvi econò-
mic de 10.000 euros/any. Les 
obres les ha executat la Diputa-
ció de Barcelona a través d'una 
subvenció dels fons FEDER, en 
el marc del projecte Biomassa 
pel Clima.

Amb l'objectiu dotar als em-
prenedors del municipi de 
les eines i les competències 
necessàries per emprendre 
amb èxit, l'Oficina de Recu-
peració Econòmica ha pro-
gramat un curs complet de 4 
càpsules individuals, que per-
meten abordar alguns dels 
temes fonamentals a l'hora 
de posar en marxa un pro-
jecte emprenedor. Aquestes 
formacions són gratuïtes i 
van dirigides a tota classe de 
persones. Podeu consultar 
l'oferta de cursos a la web mu-
nicipal www.santfruitos.cat.

Lectura del manisfest
 institucional

Taula rodona: 
"Dones i esport"

Exposició:
"Esport i gènere"

Pintura mural
"Carrers lliures de por"

Març lila



A V U I  P A R L E M  A M B  P A U L A  M O R A ,  T È C N I C A  D E L  N E X E J O V E

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

La Paula ha estat durant quin-
ze anys treballant pels i les jo-
ves del municipi al capdavant 
del punt d'informació juvenil. 
Aquest mes de març deixa el 
municipi per encarar un nou 
repte personal i professional.
Com ha canviat el servei des que 
vas començar? El Nexe Jove ha 
guanyat espais, projectes, ser-
veis i reconeixement. Hem estat 
en tres locals, cada vegada més 
equipats. Els primers joves que 
venien a la carretera de Vic, ja 
s'han fet grans. Hem canviat de 
companys d'equip i d'equip de 
govern, perquè les persones ve-
nim i marxem, però el NexeJove 
mai s'atura.

Què t'emportes d'aquests anys? 
M'emporto molts bons records. 
La feina a dins dels centres edu-
catius, on sempre m'han acollit 
com una persona més de l'equip 
educador. Les pintades i lluites 
amb les feministes Mai sense 
veu, la cultura viva als concerts, 
els nostres DJ's i el teatre, tot el 
que m'han ensenyat el col·lec-
tiu LGTBIQ+ i ser part de la vida 
de moltíssima gent jove. És im-
possible arribar a comptar les 
històries de vida dels i les joves 
que han passat per la nostra 
taula i tots els tallers i activitats 
que hem fet plegats (teatre amb 
Exen, el lipdub amb 300 partici-
pants, la cançó amb la Clara...)

Com definiries el jovent de Sant 
Fruitós de Bages? En aquest 
poble tenim una gent jove refe-
rent, amb idees i projectes que 
fan meravellar i la nostra feina 
més important és ajudar-los en 
el seu propi projecte de vida i en 
els projectes que fan créixer el 
nostre poble.

Com encares el nou repte? Amb 
sentiments estranys. Tinc il·lu-
sió ja que em sorgeix una nova 
oportunitat en la meva trajec-
tòria professional, però amb 
tristesa per tot el que deixo. La 
feina amb els i les joves per a mi 
és vocacional i he desenvolupat 
els projectes amb passió.
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Un tripartit inactiu Prioritzant a les 

persones

Fem realitat projectes 
per Sant Fruitós

Benvinguda primavera

Projectes que feia temps 
que esperàvem que són 
una realitat com la cons-
trucció de la nova escola 
del Pla del Puig i la ur-
banització de l'entorn. 
També un Pla de Recupe-
ració Econòmica i Social 
per encarar el futur més 
proper amb les màximes 
garanties i gestionat des 
de la nova Oficina de Re-
cuperació Econòmica. 
Pels joves del cau s'inicia 
l’adequació del seu nou 
espai social. Aprofitem 
també per desitjar el mi-
llor en la nova etapa al 
vicesecretari el Sr. San-
tiago González Castella-
nos després de la seva 
jubilació. I també els mi-
llors desitjos per la Paula 
Mora en la seva nova eta-
pa professional. 

Inacció, paralització, re-
trocés, deixadesa. En 
menys d’un any el Tripar-
tit ha assolit aquests qua-
lificatius. El nostre poble 
es posa a la cua de tot. 
Si parlem de Ràdio Sant 
Fruitós: un desastre. Les 
àrees d’interès comercial 
aprovades sense consul-
tar als comerciants. La 
regidora d’Atenció a les 
Persones que no va als 
actes del dia de la dona. 
La Comissió de la Co-
vid-19 que s’ha deixat de 
fer. La inacció arriba al lí-
mit de no saber fer ni allò 
que GfP va deixar aprovat 
i amb els diners apunt. I 
la darrera perla: deixar la 
nova escola Pla del Puig 
sense gimnàs i l’ASFE 
sense nou pavelló.

Amb l’arribada de la pri-
mavera l’empenta i les 
ganes de treballar agafen 
encara més força. Amb 
l’entrada en funciona-
ment dels nous mòduls 
del CAP en breu, l’inici de 
les obres de l’edifici de 
la nova escola i acces-
sos, amb nous serveis 
d’atenció a les perso-
nes, i més projectes que 
anem iniciant; mostrem 
el tarannà d’un equip que 
treballa per millorar dia 
a dia la qualitat de vida 
de totes i tots. Tinguem 
una molt Bona Pasqua 
i tant de bo l’any que ve, 
puguem tornar a escoltar 
l’enyorada cantada de ca-
ramelles omplint els nos-
tres carrers de música i 
alegria.

Aquest serà l'any en què 
tot anirà bé. En les pri-
meres decisions del go-
vern es nota l'empremta 
socialista mirant cap a 
les polítiques amb les 
persones com a prioritat. 
Aquest març lila que tan-
quem, hem aprovat aju-
des pels estudiants amb 
les targetes adreçades 
als alumnes de batxille-
rat als qui facilitarem els 
seus desplaçaments per 
poder formar-se. A més, 
hem impulsat un projecte 
d'acompanyament tera-
pèutic per les famílies, i el 
mes vinent, treballarem 
per poder gaudir de la 
setmana per la gent gran, 
sempre cercant l'equilibri 
precís entre gaudir i pro-
tegir-nos. Res ha acabat, 
però tot comença...


