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B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

Així serà el nou 
Centre d'Atenció 

Primària

Comença el 
servei d'àpats a 
domicili per a la 

gent gran

· pàg 3· · pàg 4 · · pàg 5 · · pàg 7·

Presenta les 
teves propostes 

al pressupost 
participatiu 2022

Sant Fruitós de 
Bages es bolca 

amb els refugiats

Tota l'atenció primària, en un únic espai
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Que Sant Fruitós és poble d’acollida, poble solidari, no 
en teníem cap dubte. Però, arrel del conflicte que ha 
esclatat a Ucraïna, en forma d’ignominiosa guerra, l’es-
clat de solidaritat que ha sorgit en el darrer mes al po-
ble és digne de treure’s el barret. Recollides diverses, 
donatius econòmics, participació solidària i col·lecti-
va en activitats, repartiment i donatius de queviures, 
però, sobretot, l’acollida de persones refugiades a ca-
ses particulars de veïnes i veïns. 

Un esclat de solidaritat que és reflex d’una societat 
madura, d’un poble que camina i que no vol deixar 
ningú endarrere, que fem costat a tots aquells qui ho 
necessitin. 

I aquest és també el rumb emprès des de l’ajunta-
ment, una direcció clara: les persones. Volem mante-
les persones al centre de la gestió, del dia a dia, per 
poder donar suport en diverses formes a les diverses 
necessitats i inquietuds. 

Les persones al centre, amb l’inici de serveis que afavo-
reixin l’autonomia, ampliació de l’obertura de l’esplai 
de la gent gran, amb la planificació de les accions per 
a la infància i l’adolescència, amb el projecte del nou 
CAP, amb una programació cultural rica i diversa. Amb 
el suport a les entitats, implicant-les en les diferents 
accions. I, perquè no, amb les persones al centre quan 
reivindiquem un món més just, una societat millor.

Perquè Sant Fruitós és el conjunt de les persones 
que hi vivim, que hi treballem o que hi passem. Totes 
aquelles persones que hi som. I totes i cadascuna han 
de ser al centre de tota l’acció.

I en aquesta direcció treballem i treballarem.

  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
Of. promoció € .. 93 878 97 02

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
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El nou CAP pren forma

L'equip redactor del nou 
CAP ha presentat el disseny 
de com serà el nou equipa-
ment que unificarà tots els 
serveis d'atenció primària 
en un únic edifici. L'edifi-
ci de dues plantes de 500 
m² disposarà d'una àrea 
d'atenció no programada 
a la planta baixa així com 
espais d'atenció a l'usuari i 
consulta de pediatria amb 
la seva infermeria. A la pri-
mera planta hi haurà 4 con-
sultes de medicina general i 
4 més d'infermeria així com 
espais polivalents amb sales 
de consulta d'odontologia 

Gestió municipal de l'aigua

i d'atenció a la dona. Es re-
serva la tercera planta per a 
qüestions tècniques. L'edi-
fici tindrà una estructura 
amable amb dos cels oberts 
a l'interior que permetran 
disposar de llum natural. Un 
cop aprovat l'avantprojecte, 
caldrà fer-ne un projecte bà-
sic, aprovar-ne el contingut i 
després el projecte execu-
tiu. Les obres suposaran una 
inversió de gairebé 2,8 mi-
lions d'euros. És previst que 
les obres durin un any i mig. 
La previsió és iniciar els tre-
balls aquest 2022.

Més espais verds

Nova comissaria

Aquest mes d'abril s'ini-
cien els treballs de re-
modelació del local de la 
nova comissaria, que serà 
objecte d'un important 
canvi. Concretament, s'en-
derrocarà un sostremort 
per tal de guanyar super-
fície i es realitzaran les re-
formes necessàries en les 
divisòries interiors, revesti-
ments, paviments, i les ins-
tal·lacions elèctriques, de 
climatització, sanejament, 
fontaneria i de seguretat 
en cas d'incendi. Es distri-
bueixen tots els elements 
interiors adaptant-se a les 
necessitats d'aquest servei. 
Amb el  canvi d'ubicació 
es dotarà el cos d'agents 
d'unes instal·lacions més 
operatives i modernes. Les 
obres s'han adjudicat per 
272.000 € i és previst que 
s'executin en cinc mesos i 
mig.

El municipi comptarà 
amb una nova zona ver-
da enjardinada a la plaça 
Miquel Martí i Pol, un es-
pai de lleure que connec-
ta amb la Torre Sanmartí. 
Concretament, es cons-
truiran dues zones enjardi-
nades i es recuperarà una 
línia d'arbrat, més en con-
sonància amb aquest es-
pai proper a equipaments 
i zones d'estada i lleure.

L'Ajuntament ha aprovat 
la gestió directa del ser-
vei d'abastament d'aigua 
potable i sanejament en 
baixa com a mitjà propi, 
a través de la compra de 
10 accions d'Aigües de 
Manresa. Això permetrà 
que el mateix municipi 
pugui planificar i avaluar 
les necessitats i inversions 
necessàries en la xarxa 
d'aigua i alhora establir 
les tarifes del servei. Prè-
viament, l'Ajuntament ja 
va elaborar un Pla Direc-
tor pels pròxims quinze 
anys que va concloure 
que cal augmentar la in-

versió anual en la xarxa 
d'abastament passant de 
190.000 € a 520.000 €, i 
de 82.000 € a 182.000 € 
en la xarxa de clavegue-
ram. Alhora el consistori  
ha aprovat desestimar les 
al·legacions presentades 
per AGBAR on aquesta so-
cietat posava en qüestió la 
potestat autoorganitzativa 
en el servei d'abastament 
d'aigua públic, un reque-
riment que també han re-
but altres consistoris de la 
comarca amb l'objectiu de 
neutralitzar la creixent ten-
dència d'optar per un mo-
del de gestió públic.
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Projectes de 
l'edició 2021L'Ajuntament impulsa la 

segona edició dels pressu-
postos participatius per tal 
que la ciutadania decideixi 
quines millores i iniciatives 
es realitzaran al munici-
pi. Enguany es destinaran 
85.000 € a projectes d'in-
versió o actuació puntual.
Del 5 d'abril al 5 de maig 
totes les persones majors 
de 16 anys i entitats, po-
den presentar projectes a 
l'Ajuntament o telemàtica-
ment a través d'una instàn-
cia genèrica. Al web muni-
cipal www.santfruitos.cat 
es poden descarregar les 
bases de la convocatòria i el 
formulari per tal de registrar 
la proposta. Durant el mes 
de maig, una comissió valo-
rarà la viabilitat tècnica de 
les propostes presentades 
i el dia 1 de juny es presen-
taran públicament tots els 
projectes finalistes. 

85.000€ per fer el què TU decideixis

Els quatre projectes 
guanyadors de l'edició 
2021 ja estan en fase 
d'execució. Els elements 
de joc del projecte de 
patis educatius a la llar 
d'infants s'instal·laran 
durant les vacances es-
colars d'estiu i aquest 
mes d'abril es col·locarà 
el paviment de seguretat 
necessari. El jardí de pa-
pallones s'ha licitat en el 
marc del projecte d'urba-
nització de Can Figueras. 
La iniciativa de construc-
ció d'una torre de nidifi-
cació per a aus s'ha refor-
mulat per adaptar-se a la 
normativa i s'ubicaran di-
ferents instal·lacions en 
espais verds del munici-
pi. Finalment la tirolina 
per a infants a Pineda de 
Bages s'instal·larà aquest 
mes d'abril.

L'energia solar alimenta els edificis 
municipals

La llar d'infants, les piscines 
i l'escola Monsenyor Gibert, 
comptaran amb 586 noves 
plaques solars d'autocon-
sum compartit a les se-
ves cobertes. Aquest tipus 
d'instal·lacions permeten 
que l'energia generada 
s'utilitzi en primer terme 
per alimentar l'edifici on 
estan instal·lades, i la res-
tant pugui utilitzar-se en 
altres punts que estiguin 
en un radi de menys de 
500 metres. D'aquesta ma-
nera, un cop es posin en 
funcionament, es generarà 
energia per a gairebé tots 
els equipaments munici-

Aquest dissabte 2 d'abril 
es plantaran 24 arbres 
autòctons (roure, auró 
negre, saüc...) a la llera del 
riu d'Or en el primer Dia 
de l'Arbre del municipi. 
Aquesta proposta fami-
liar té per objectiu recu-
perar la llera del riu amb 
la plantació d'espècies 
autòctones per tal de po-
tenciar la seva biodiversi-
tat i alhora té una clara 
voluntat educacional per 
tal que petits i grans co-
neguin la importància de 
recuperar aquests espais 
i fer-los lliures d'espècies 
invasores.

Primer Dia de 
l'arbre

pals del nucli. Es calcula 
que aquesta inversió su-
posarà un estalvi anual de 
45.000 € i es preveu po-
der amortitzar-les en un 
període d'entre 6 i 8 anys. 
El cost d'instal·lació serà 
d'uns 337.000 € i ja es tre-
balla per tal de rebre una 
subvenció dels fons Next 
Generation de 215.000 € 
per a la seva execució. 
D'altra banda, el consisto-
ri ja treballa en la redacció 
d'un quart projecte d'ins-
tal·lació solar fotovoltaica 
ubicat a la coberta dels 
vestidors del camp de fut-
bol.

De l'1 al 30 de juny, totes les 
persones majors de 16 anys 
empadronades al munici-
pi podran votar entre una 
i dues de totes les propos-
tes finalistes. El vot es farà 
telemàticament i s'habilita-
ran també punts de votació 
electrònica assistida per qui 
ho requereixi. Finalment, en 
el marc de la Festa Major 
d'Estiu es presentarà la pro-
posta o propostes guanya-
dores que esdevindran reali-
tat. En la primera edició del 
pressupost participatiu, es 
van presentar un total de 15 
projectes, quatre dels quals 
ja s'estan executant. La tria 
de les propostes que esde-
vindran una realitat s'execu-
ta tenint en compte el nom-
bre de vots obtinguts i se'n 
duen a terme tantes com 
sigui possible fins a exhaurir 
el pressupost destinat.
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Comença el servei d'àpats a domicili 
per a la gent gran 

Una setmana per  
la gent gran

A partir d'aquest mes d'abril 
els veïns i veïnes que ho ne-
cessitin poden sol·licitar el 
nou servei d'àpats a domicili,
una iniciativa té per objectiu 
que totes les persones grans 
puguin disposar diàriament 
d'un menú cuinat i adequat 
a les seves necessitats de 
salut. El servei va dirigit a 
persones grans i amb algun 
grau de dependència que, 
tot i viure a casa seva i te-
nir certa autonomia, tenen 
dificultats per cuinar, per 
fer la compra o per seguir 
una dieta sana i equilibrada.
La finalitat és potenciar 
l'autonomia personal i mi-
llorar la qualitat de vida de 
la gent gran i alhora de les 
seves famílies que sovint 
tenen dificultats per conci-
liar la feina amb les cures. 
Els àpats tindran un cost 

L'Esplai reobre portes

diari de 4,4 € i es reparti-
ran dos dies a la setmana.
Els menús s'han elaborat 
partint d'una dieta sana i 
equilibrada i amb les ca-
racterístiques necessàries 
per a les persones grans.
El servei a més, té un valor 
afegit importantíssim i és 
que les persones que s'en-
carreguin del repartiment, 
també duran a terme tas-
ques d'acompanyament 
preventiu a la gent gran, de-
tectant dificultats de salut 
o higiene si s'escau, revisant 
la nevera dels usuaris per 
si tenen aliments en males 
condicions o alertant als 
serveis socials municipals 
en cas que sigui necessari.
Per tal de sol·licitar el servei 
cal dirigir-se a l'àrea d'aten-
ció a les persones (C.Padró) 
o trucar al 93 878 97 01.

Del 8 al 15 de maig, la gent 
gran del municipi podrà 
prendre part en un seguit 
de propostes de cultura 
i lleure en el marc de la 
setmana de la gent gran. 
Enguany es recupera la 
presencialitat d'aquesta 
setmana on no faltaran la 
tradicional jornada salu-
dable, les propostes cul-
turals i lúdiques i el gran 
dinar per a la gent gran, 
enguany a l'aire lliure. Tots 
els veïns i veïnes majors de 
65 anys rebran, al seu do-
micili, el programa de mà 
amb el detall de totes les 
activitats.

Cicle de 
caminades

El pròxim 26 d'abril, Sit-
ges serà el municipi esco-
llit per visitar, en el marc 
del cicle de caminades 
de marxa nòrdica per a la 
gent gran. Aquesta activi-
tat, apte per a tothom, és 
un punt de trobada amb 
persones d'altres munici-
pis per a la pràctica física 
i on es gaudeix d'un dia 
tranquil i amè. La partici-
pació en aquest cicle és 
gratuïta i cal inscriure's 
prèviament a l'àrea d'es-
ports del carrer Padró,72.

Aquest mes de febrer l'Es-
plai de la gent gran ha reo-
bert portes amb una remo-
delació interior completa 
i una nova pèrgola exterior 
per tal les persones usuàries 
que ho desitgin puguin tro-
bar-se a l'aire lliure. Aquest 
equipament ha ampliat 
també el seu horari d'ober-
tura que a partir d'ara és de 
dilluns a diumenge de 3 de 
la tarda a 8 del vespre, per 

tal que la gent gran tingui 
diàriament un punt de tro-
bada. La fundació Ampans 
és qui s'encarrega de les 
tasques de servei de bar 
i consergeria de l'equipa-
ment, el que també supo-
sa un plus de valor afegit 
que permetrà a la llarga 
crear projectes conjunts 
de col·laboració i interac-
ció i noves propostes d'ac-
tivitats per a la gent gran.



·6·

V O L U N T A R I A T  E U R O P E U

Hola a tots! Em dic Duygu i 
tinc 29 anys. Soc d'Ankara, la 
capital de Turquia, i allà em 
vaig graduar a la universitat 
en Comunicacions, Ràdio, 
Televisió i Cinema. Tinc gus-
tos variats com els animals, 
cuinar, les arts creatives i 
anar en moto. Vaig arribar 
al Bages com a voluntària 
del projecte del Cos Euro-
peu de Solidaritat, una or-
ganització a la qual et pots 
apuntar en cas de voler aju-
dar a la comunitat com a 
voluntari (als països de la UE 
i als països agermanats pel 
projecte). Des de gener soc 
voluntària al Consell Comar-
cal del Bages, i m'hi queda-

ré fins al mes de desembre. 
Com a part d'aquest volun-
tariat, treballo amb Creu 
Roja i alguns espais joves de 
la comarca del Bages com 
el Nexe Espai Jove, la Kseta 
de Sallent o el Casal Jove 
de Súria. En aquests espais 
em dedico a tenir conver-
ses en anglès amb els i les 
joves mentre juguem a jocs 
de taula, fem intercanvi cul-
tural, organitzem activitats... 
Durant la pràctica de l'idio-
ma jo també puc aprendre 
tant català com castellà. Al 
Nexe també aprofito per ju-
gar a tenis taula, futbolí, bi-
llar o jocs de taula, el que em 
dona la possibilitat de cen-

trar l'atenció en el joc i tenir 
converses més fluides sobre 
qualsevol tema en què els 
joves estiguin interessats. Us 
espero al Nexe Espai Jove 
cada dimecres a la tarda per 
poder practicar idiomes i fer 
tallers junts.

Duygu, voluntària europea

Per tal de garantir que tots 
els infants i adolescents del 
municipi tinguin cobertes 
les seves necessitats i comp-
tin amb tots els recursos ne-
cessaris per al seu desenvo-
lupament, l'Ajuntament ha 
engegat un procés per de-
finir els eixos d'intervenció, 
els objectius estratègics i les 
accions concretes a desen-
volupar en els pròxims anys, 
per millorar la seva situació. 
Aquest, s'està elaborant de 
forma transversal amb els di-
ferents agents implicats en 
aquests col·lectius. Les dife-
rents àrees tècniques i polí-

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

El futur dels infants i adolescents 
tiques ja han començat a fer 
feina en la fase de diagnosi. 
S'ha comptat amb la parti-
cipació dels nens i nenes del 
Consell d'Infants del munici-
pi, i també hi ha pres part el 
Consell Municipal d'Infàn-
cia, on hi ha representats di-
ferents agents educatius del 
municipi, polítics, tècnics de 
diferents àmbits, la comuni-
tat educativa, les entitats i la 
ciutadania. Un cop finalitza-
da la fase de diagnosi, s'ini-
ciarà el procés per generar 
les actuacions que s'han de 
dur a terme.

Els infants creen 
la imatge dels 

camins escolars
Els nens i nenes de les 
escoles del municipi es-
tan elaborant el que serà 
el logotip i el lema del 
projecte camins escolars 
segurs. Entre tots els pro-
jectes presentats, el guan-
yador serà la imatge gràfi-
ca que identifiqui aquests 
itineraris. Aquesta inicia-
tiva ha sorgit del Consell 
d'Infants, que ja fa temps 
que treballen per portar a 
terme aquest projecte de 
ciutat, que promou i faci-
lita que l'alumnat disposi 
d'un accés segur i agra-
dable d'anada i tornada 
de casa a l'escola, sense 
l'acompanyament d'un 
adult.
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Sant Fruitós de Bages ha re-
captat gairebé 1.000 € a tra-
vés de donacions solidàries 
per ajudar als refugiats i re-
fugiats ucraïnesos. Una de 
les accions més populars ha 
estat la botifarrada solidària 
que ha aplegat sota el Co-
bert unes 200 persones. Di-
verses entitats del municipi, 
encapçalades per l'Associa-
ció de Voluntaris de Protec-
ció Civil, han col·laborat, de 
manera totalment altruista, 
en les diferents iniciatives 
que s'han realitzat. Veïns i 
veïnes i empreses han dut 
a terme un gran recapte de 

Sant Fruitós viatja 
a Alcalá del Valle

La Festa de l'Arròs torna al Bosquet

Càritas, Òmnium i l'Ajun-
tament, han impulsat 
l'Estoneta, un nou pro-
jecte d’espai informal de 
conversa en català, amb 
persones no catalanopar-
lants que volen aprendre 
i perfeccionar la llengua. 
Aquest projecte es rea-
litzarà al municipi fins al 
mes de juny de la mà de 
voluntaris. Per prendre-hi 
part cal trucar al 93 878 97 
01 on s'informarà de tots 
els detalls de la iniciativa.

Veïns i veïnes del municipi 
viatjaran aquesta Setma-
na Santa al poble  d'Alcalá 
del Valle per participar en 
les tradicionals romeries 
que s'hi celebren. Amb-
dós municipis estan ager-
manats des del 2003, fruit 
del gran nombre de veïns 
i veïnes originaris d'aquest 
municipi gadità.

8 de març: Dia de la Dona

Premi Espinal de 
periodisme

Solidaritat amb el poble ucraïnès Una estoneta per 
la llengua

El treball "Kadınlar vardır: 
quatre cròniques sobre la 
vida de les dones d'Istan-
bul", d'Anna Montrave-
ta Riu, ha estat el treball 
guanyador del primer Pre-
mi Lluís Espinal de perio-
disme. El treball "L'immi-
grant", de Mia Falcó, Jan 
Vila, Antoni Serra i Oriol 
Fente, s'ha endut el premi 
en categoria juvenil.

productes d'alimentació, 
de roba d'abric i de mate-
rial divers que han omplert 
dia rere dia els magatzems 
municipals. Tots aquests 
productes es vehicula-
ran a través d'ONG per tal 
que arribin a les persones 
que ho necessiten. Des de 
l'Ajuntament es vol donar 
les gràcies a totes les perso-
nes que han col·laborat i es 
recorda que continua obert 
el número de compte per a 
fer més gran la recaptació: 

ES 73 0182 6035 4502 0172 
8066



A V U I  P A R L E M  A M B  U N A  F A M Í L I A  D ' A C O L L I D A

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

Aquest març un grup de 
persones refugiades han 
arribat al municipi gràcies 
a la solidaritat d'una famí-
lia que els ha acollit. Volem 
parlar-hi per conèixer com 
estan sent els seus primers 
dies al nostre poble.
D'on provenen? Són de 
Chernomorsk, una ciutat 
propera a Odessa. Són un 
grup de 10 persones i entre 
ells hi ha diverses unitats fa-
miliars
Com han arribat al munici-
pi? Una amiga russa, que té 
vincles amb Ucraïna, va con-
tactar-nos ja que amics i co-
neguts seus havien fugit del 
país sense tenir un lloc on 
anar. Nosaltres disposàvem 

d'un pis buit i no ens ho vam 
pensar gaire.
Com està sent l'adaptació? 
Està anant força bé, comen-
cem a entendre's amb els 
diferents idiomes i ja hem 
iniciat els diferents tràmits 
administratius. Tenen ganes 
de començar a buscar feina 
i tirar endavant. Aquí estan 
tranquils, però evidentment 
pateixen per totes les per-
sones que han deixat allà i 
per la incertesa del futur. Els 
nens cada matí fan classes 
en línia amb els seus com-
panys d'escola, i el nen tam-
bé ha començat a jugar a 
futbol al poble i l'equip l'ha 
acollit molt bé i se sent molt 
a gust.

Quins suports heu rebut?
Moltíssims. Vam fer crida per 
equipar el pis i en dos dies 
ho teníem tot. Nosaltres hi 
vam posar l'espai, però tota 
la resta, la va posar el poble. 
També hem rebut suport de 
moltes persones ucraïneses 
que viuen aquí, de les boti-
gues del poble i de l'Ajunta-
ment.
Com és el vostre dia a dia?
Mentre nosaltres treballem 
ells fan cursos per aprendre 
l'idioma i a les tardes ens tro-
bem i anem a fer gestions o 
a conèixer el poble. Als ves-
pres i els cap de setmana 
cuinem menjars típics de 
cada país i intentem fer vida 
plegats.
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No al model polític 
del Tripartit  

Seguim i seguirem 
treballant 

Projectes d'equipBatec solidari de 
Sant Fruitós

Des de Junts per Sant 
Fruitós estem molt 
satisfets amb les lí-
nies de treball que 
realitzem des del go-
vern. Volem destacar 
la millora del projec-
te dels patis de la Llar 
d'Infants. Gràcies a la 
bona gestió en altres 
projectes d'urbanisme 
s'ha pogut acompan-
yar el nou mobiliari 
amb l'adequació dels 
paviments del pati, 
una millor consensua-
da i treballada des del 
mateix claustre de la 
Llar. Aquestes millores 
es sumen a les que ja 
vam fer per canviar la 
coberta de l'equipa-
ment. Volem aprofitar 
per mostrar el nos-
tre rebuig a la guerra 
tan injusta que afecta 
Ucraïna.

Ja ha quedat més 
que comprovat que 
el model de govern 
municipal que apli-
ca el Tripartit a Sant 
Fruitós, no funciona; 
partits polítics que 
anteposen els seus in-
teressos als dels veïns 
i veïnes, acords que 
no funcionen per dis-
crepàncies internes i, 
fins i tot, partits que 
han d'obeir les ordres 
que els imposen des 
de d’alt. Aquesta és 
la realitat del nostre 
municipi. Per això, des 
de Gent fent Poble 
ens mantenim fidels 
a l’essència que ens va 
veure néixer i créixer: 
treballar pel benestar 
de tots i totes buscant 
sempre un Sant Frui-
tós Millor. Qui mana, 
és el poble.

El 24 de febrer les 
bombes comença-
ven a caure en te-
rres ucraïneses. Des 
de Sant Fruitós no 
podíem quedar de 
braços creuats da-
vant aquesta situació, 
Conscients que el nos-
tre clam contra la gue-
rra ha de ser i és un 
clam contra qualse-
vol guerra, contra tota 
situació d’injustícia, 
contra tota situació 
d’opressió. No ens va-
len les bombes ni els 
canons, ni les amena-
ces ni les imposicions. 
La solidaritat de Sant 
Fruitós mostra evident 
del batec constant. A 
ERC estem segurs que 
és un clam de totes 
les santfruitosenques 
i santfruitosencs. NO A 
LA GUERRA!

Des del PSC ens agra-
daria resoldre els 
dubtes sorgits envers 
la recent col·locació 
d'estelades al muni-
cipi. Aquesta reposi-
ció es deu a un acord 
pres per la majoria del 
ple de 2019 (GFP, ERC, 
JUNTS) i amb el vot en 
contra del nostre grup. 
El nostre principal ob-
jectiu és treballar pel 
poble de la mà dels 
qui comparteixin el 
mateix objectiu local.
És aquesta i no un al-
tre la feina que el Da-
vid i la Cristina fem dia 
rere dia i ens en sen-
tim satisfets. No po-
dem deixar d'escriure 
un agraïment en ma-
júscules pel Sant Frui-
tós solidari amb el su-
port mostrat pel poble 
ucraïnès.


