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B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

El servei local 
d'ocupació ajuda a 

inserir laboralment 
114 persones

La setmana per 
a la gent gran es 

celebrarà del 24 al 
30 d'abril

La Biblioteca 
Municipal, referent 
cultural al municipi 

S'inaugura el 
Cobert de la 

Màquina de Batre 
i la plaça Onze de 

Setembre      

Basket Beat, moviment, art, educació i acció social

Sant Fruitós de Bages posa en valor el seu passat pagès
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Festa d'inauguració: Diumenge 2 d'abril



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 de futbol ..........93 878 84 16
Ràdio ...........................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

T E L È F O N S  D ’ I N T E R È S E D I T O R I A L

Plaça onze de setembre: tenim 
plaça major !!!

A Sant Fruitós de Bages segurament no ens podem queixar 
del què tenim i per sort ens trobem en un municipi cap-
davanter dins la nostra comarca en alguns aspectes, però 
sempre he pensat que ens mancava una cosa: la plaça ma-
jor.

Una plaça major és aquella on els ciutadans s’hi van a tro-
bar de forma espontània quan han de proclamar o recla-
mar quelcom, on hi van a caure sense saber què els hi a 
dut però que és on s’hi troben identificats dins el seu poble. 
Una plaça major esdevé un símbol d’identitat social que co-
hesiona uns veïns. 

I tampoc té perquè ser la plaça on hi hagi la casa de la Vila. 
Millor fins i tot si no hi és l’ajuntament en aquesta plaça, 
perquè així encara escenifica millor la voluntat lliure de la 
seva gent sense dependre del color polític del governant.

A Barcelona la seva plaça major es diu Plaça Catalunya i no 
hi ha l’ajuntament. A Sant Fruitós la nostra plaça major es 
diu Plaça Onze de setembre i hi tenim un cobert únic a Ca-
talunya. El cobert de la màquina de batre. Únic i molt nostre.

Els veïns de Sant Fruitós tenim plaça major !!!

Joan Carles Batanés Subirana

Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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N O T Í C I E S

114 persones troben 
feina gràcies al Ser-
vei Local d’Ocupació   
La taxa d’atur al municipi evolucio-
na favorablement en els darrers 
anys segons dades del programa 
Hermes de la Diputació de Barce-
lona. Si es comparen els aturats 
des de gener de 2016 fins al ma-
teix mes del 2017, ha existit una 
disminució del 9,07%, el què signi-
fica que en relació a l’any anterior 
hi ha un  total de 41 persones més 
ocupades al municipi. Actualment 
hi ha 429 aturats segons el regis-
tre. D'altra banda el Servei Local 
d’Ocupació de Sant Fruitós de Ba-
ges (SLO) ha incorporat 10 perso-
nes al llarg del 2016 a treballar a 
l’Ajuntament, 8 d’elles mitjançant 
els plans d’ocupació de la Dipu-
tació de Barcelona i dues a través 
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del programa Rubik promogut pel 
Consell Comarcal del Bages. El 
SLO també ha establert contactes 
amb 86 empreses durant el 2016 
i ha gestionat directament més de 
80 ofertes laborals. En total, 190 
persones han estat enviades com 
a candidates a una oferta laboral. 
Pel què fa al balanç anual del ser-
vei, s’han realitzat 120 atencions 
individuals a usuaris, 1150 assis-
tències al Club de la Feina i 350 
seguiments personals als usuaris.  
Durant aquest any 2017, es preveu 
incorporar a treballar noves perso-
nes de manera temporal a l’Ajunta-
ment de Sant Fruitós de Bages a 
través dels Plans Locals d’Ocupa-
ció subvencionats per la Diputació 
de Barcelona i es programaran no-
ves formacions i tallers d’orienta-
ció i tècniques de recerca de feina. 

Els proveïdors de 
l'ajuntament  cobren 
les factures en 16 
dies

Cursos de forma-
ció per trobar feina

L’ajuntament ha obert el període de 
licitació d’un gruix important de les 
obres del projecte d’urbanització 
del sector de la Serreta. Aquest in-
clou les demolicions de tot l’àmbit 
del projecte, el moviment de terres, 
les xarxes de serveis de distribu-
ció, d’energia elèctrica i de clave-
gueram, la pavimentació i la jardi-
neria entre d’altres. Les empreses 
interessades poden presentar la 
documentació fins el proper 18 
d’abril. El pressupost de licitació 
d’aquesta part del projecte és de 
767.407 euros i és previst que les 
obres s’iniciïn abans de l’estiu.

L’ajuntament ha pagat les fac-
tures dels seus proveïdors 
amb una mitjana de 16 dies 
en el quart trimestre del 2016. 
En total el consistori ha abo-
nat 1.431.680 € en 943 factu-
res. Cal destacar la important 
millora respecte l’anterior tri-
mestre on el període mig de 
pagament va ser de 28 dies.

 

S’obre el procés de 
licitació de les obres 
de la Serreta

L'ajuntament aposta per la for-
mació de diferents col·lectius 
de professionals del municipi 
que es troben en recerca ac-
tiva de feina oferint-los cur-
sos gratuïts. Durant els mesos 
d'abril i maig s'han programat 
7 propostes de formació. Per a 
les inscripcions cal dirigir-se al 
Nexe-Espai de Cultura o al Club 
de la Feina en el seu horari ha-
bitual.

Tallers Ocupa't

Iniciació a Adobe Illustrator

Alfabetització digital

Les pors que ens bloquegen

Operador de carretons elevadors

Manipulació d'aliments

La clau d'entrada al món laboral



G E N T  G R A N

Una setmana d’acti-
vitats per a la gent 
gran del municipi
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Sant Fruitós de Bages dispo-
sarà de 2 pisos per tal de donar 
acollida temporal a persones 
que ho necessitin. Un dels dos 
immobles estarà destinat a víc-
times derivades de casos de 
violència de gènere. El segon 
immoble es destinarà a famílies 
que tinguin alguna urgència so-
cial, ja sigui fruit d’una necessi-
tat econòmica o d’una emergèn-
cia que impedeixi que puguin 
viure en la seva pròpia residèn-
cia. Els serveis socials de l’ajun-
tament seran qui decidirà, tenint 
en compte cada cas, quines fa-
mílies podran fer ús d’aquestes 
instal·lacions. Els pisos s’ubi-
caran en un edifici de titularitat 

L’exposició “El bosc dels contes” 
farà parada a la biblioteca del 6 al 
30 d’abril per treballar la igualtat 
de gènere i els estereotips. L’ex-
posició, dirigida al públic infantil, 
està formada per un bosc d’arbres 
acompanyats de personatges mà-
gics il·lustrats pel Joan Turú. Les 
accions que realitzen els perso-
natges faran reflexionar sobre els 
estereotips de gènere i pretenen 
demostrar que qualsevol, indepen-
dentment de si és nen o nena, pot 
escollir lliurement el que vulgui. 
Un cavaller que cus amb fil i agu-
lla, una nena que arregla robots o 
un pirata que canvia bolquers, són 
alguns dels personatges que pre-
tenen fer reflexionar als més petits 
sobre els estereotips.

Alcalá del Valle per 
la Romería

2 nous habitatges 
socials al municipi

Contes contra els es-
tereotips de gènere

L'Ajuntament organitza una sor-
tida al municipi d' Alcalá del Va-
lle, poble agermanat. La sortida 
es realitzarà des del 28 d’abril 
fins al 2 de maig. D’aquesta ma-
nera es podrà gaudir de la Ro-
mería de los Caños Santos, una 
festa popular que es celebra 
l’1 de maig. Els interessats po-
den reservar els bitllets fins el 
21 d’abril a l'Àrea de Cultura. El 
preu dels tiquets és de 68€ (ana-
da i tornada) i 43€ (un sol trajec-
te) i pels menors de 14 anys que 
viatgin acompanyats és gratuït.

municipal que va ser donat al 
consistori per un veí del poble. 
L’ajuntament destinarà una par-
tida de 80.000€ per realitzar les 
reformes interiors i exteriors 
necessàries per tal que la finca 
tingui les condicions idònies per 
a viure-hi.

Des del dilluns 24 d’abril i fins el 
diumenge 30, Sant Fruitós de Ba-
ges es bolca en la gent gran del 
municipi amb una setmana d’acti-
vitats variades. Entre les diferents 
propostes programades hi ha ta-
llers, xerrades, excursions i el ja 
tradicional dinar de la gent gran, 
que s’ofereix de forma gratuïta. Els 
sanfruitosencs majors de 65 anys 
podran divertir-se en un taller de 
risoteràpia, informar-se en una xe-
rrada sobre seguretat ciutadana, 
gaudir d’una obra teatral i d’una 
sessió de cinefòrum o participar 

en una tarda de bingo. Enguany,  
i com ja és tradicional,  també es 
celebrarà una jornada saludable 
que consistirà en una caminada 
i un posterior dinar i també s’ha 
programat una sortida cultural. La 
darrera de les activitats programa-
des, que es realitzarà el dissabte 6 
de maig, és el ball de gala, una acti-
vitat ja consolidada en el programa. 
Tota la gent gran del municipi rebrà 
al seu domicili un programa deta-
llat de les activitats i es poden con-
sultar els detalls de cada activitat a 
la web municipal. A més a més, cal 
recordar la caminada gratuïta dins 
el cicle passejades per gent gran 
"A cent cap als 100", que es farà el 
proper dimecres 19 d'abril a Hos-
talets de Pierola.



C U LT U R A

La Biblioteca, refe-
rent cultural al mu-
nicipi 

L’Ajuntament ha signat un conve-
ni de col·laboració amb l’entitat 
de l’Amical de Mauthausen i al-
tres Camps i de totes les víctimes 
del nazisme d’Espanya per tal de 
realitzar activitats a l’entorn dels 
drets humans al municipi. Una de 
les accions que s’està realitzant és 
amb els alumnes de l’institut que 
estudien la guerra civil i la segona 
guerra mundial seguint el rastre 
de dos santfruitosencs que van ser 
deportats a camps de concentració. 
L’entitat els ofereix recursos, xerra-
des amb testimonis i realitza una 
important tasca de conscienciació. 
Per cloure tot el treball realitzat al 
centre, els alumnes viatjaran, du-
rant el mes de maig, el camp de Bu-
chenwald a Alemanya.

imatge gràfica de l’agenda i del 
butlletí i en el cas d’aquest da-
rrer, s’han doblat el nombre de 
pàgines per tal de poder oferir 
més informació als ciutadans. 
Les eines de comunicació digital 
també presenten un balanç molt 
positiu. La web ha registrat més 
de 100.000 usuaris anuals, amb 
una mitjana de 9.000 visites al 
mes. Pel que respecta a les xar-
xes socials, el perfil de facebook 
registra 250 seguidors més que 
l’any anterior i el de Twitter 300 
més, arribant gairebé al miler 
de seguidors. Aquestes dades 
posen de manifest que l’ajunta-
ment ha apostat per oferir més 
eines de comunicació amb els 
ciutadans i aquests n’han fet ús.
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S'amplia i es millora la comunicació entre 
l'ajuntament i els veïns

Educar perquè no es 
repeteixi

La comunicació entre l’ajunta-
ment i els veïns és cada vega-
da més directa  i fluïda gràcies 
a les noves eines implantades i 
a les millores realitzades en els 
canals existents. Pel què fa a 
les novetats, cal destacar l’apli-
cació mòbil que ja utilitzen més 
de  400 usuaris i des d'on  s’han 
tramitat una quarantena d’inci-
dències. El consistori també va 
instal·lar 2 panells electrònics 
a les entrades del municipi, 
una eina que permet comunicar 
d’una manera ràpida i àgil. Com 
a sistemes més convencionals, 
s'ha ampliat el nombre de car-
telleres fixes al municipi, arri-
bant a 11 punts. Pel què fa als 
mitjans escrits, s’ha renovat la 

Tres anys després de la posada en 
funcionament en el nou equipa-
ment, la biblioteca municipal se-
gueix consolidant-se com un agent 
dinàmic i impulsor de la cultura a 
Sant Fruitós de Bages. Durant el 
2016, l’equipament ha rebut més 
de 34.000 visites, s’han deixat en 
préstec 26.100 documents i s’han 
fet 161 carnets nous, arribant així 
al 3.672 usuaris acreditats. A ban-
da cal destacar les 90 propostes 
de dinamització de la lectura que 
s’han realitzat: tallers, exposicions, 

clubs de lectura, hora del conte, vi-
sites organitzades entre d'altres,  
on han participat unes 2.200 per-
sones a títol individual i gairebé 
2.500 estudiants han realitzat visi-
tes a l'equipament. Com a projectes 
singulars de la biblioteca, cal des-
tacar el de creació pròpia “Hi havia 
una vegada a la biblioteca... Éssers 
màgics i mitològics”, una proposta 
que ha estat premiada com a fina-
lista entre els cent millors projec-
tes de la XVII Campanya d’Animació 
de la Lectura María Moliner, a nive-
ll estatal. Com a objectius a dur a 
terme durant el 2017, la biblioteca 
es proposa com a principals rep-
tes,  avançar-se a les necessitats 
del seu entorn, esdevenir el centre 

cultural de referència local a tra-
vés de les noves tecnologies i am-
pliar els seus serveis en línia. Per 
tal d’aconseguir aquests objectius 
s’han iniciat una sèrie de millo-
res com la incorporació de noves 
prestatgeries, la dinamització del 
bloc digital i s’ha creat un compte a 
Instagram a banda de fer recoma-
nacions literàries a través de les 
xarxes socials. A partir del mes de 
juny, està previst impulsar el Viqui-
projecte, una iniciativa per tal de re-
valoritzar la col·lecció local. A més, 
també s’iniciaran els tallers d’estiu  
vinculats a obres i personatges de 
la literatura infantil per tal d'acos-
tar l'equipament als infants.



 

P O U M

Un cop passada la Festa de l’Arròs 
d’enguany, a Sant Fruitós de Bages 
continuem pensant en menjar, ho 
portem a l’ADN... Aprofitant que a 
l’ambient ja fa olor de calçot, i que 
a les xarxes socials hem deixat de 
banda els gatets i els selfies al la-
vabo de casa per tal de fardar de 
les calçotades que organitzem 
amb els amics, què millor que tor-
nar a gaudir de la calçotada jove 
popular organitzada per l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament i els joves 
del poble. Aquest any la calçotada 
serà el diumenge 2 d’abril. Tu no 
et preocupis per res: a les dues 
del migdia apropa’t a la pista del 
Bosquet, que la colla de joves or-
ganitzadors estaran treballant de 

valent per coure els 2000 calçots 
que enguany ens hem posat com a 
objectiu. No podem baixar el ritme: 
el primer any es van consumir 600 
calçots, el segon 1200 i el tercer 
1800. Tu seu, beu-te una cervesa i 
comença amb l’aperitiu, que cap a 
un quart de tres estarà tot llest per 
a dinar. El menú és complet: farcell 
de calçots, botifarra, pa amb tomà-
quet, vi i aigua per a tots. Pensa 
que els tiquets es venen anticipa-
dament al NexeJove, no et despis-
tis, qui no corre, vola! Per tant, si 
hi ha hagut gent més ràpida que tu, 
et quedaràs sense tiquet... quedes 
avisat, t’hi esperem!                

 

            Jesús Vidal Sànchez

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
CALÇOTADA
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Finalitza el procés 
participatiu de la 
fase de diagnosi del 
POUM

Durant els darrers tres mesos 
s’han dut a terme un seguit d’ac-
cions participatives per tal de 
conèixer l’opinió ciutadana sobre 
diferents aspectes urbanístics del 
municipi i poder incorporar-los al 
document d'avanç del POUM. En 
aquest procés s’han realitzat en-
trevistes individuals i grupals amb 
el teixit associatiu del poble, s’ha 
realitzat un itinerari a peu per di-
ferents punts del poble i s’ha obert 
una enquesta online per tal de per-

metre opinar a tota la ciutadania a 
través d'un qüestionari. Les princi-
pals idees obtingudes han girat en-
torn a temes clau del municipi: el 
creixement urbanístic, l’habitatge, 
els equipaments, comerç i serveis, 
la mobilitat, l’activitat econòmica 
i els espais naturals i arquitectò-
nics. Algunes de les conclusions 
obtingudes de l’informe final ex-
posen que un gran gruix de ciuta-
dans vol que Sant Fruitós de Bages 
creixi urbanísticament però de ma-
nera moderada, que aquest creixe-
ment comporti un augment de ser-
veis i equipaments públics, que es 
garanteixi la mobilitat sostenible 
millorant els recorreguts a peu i en 
bicicleta i que es trobi l’equilibri en-

tre el creixement empresarial i la 
conservació del patrimoni natural 
i arquitectònic. L’informe dels re-
sultats obtinguts es pot consultar 
a la web municipal www.santfuri-
tos.cat/poum. Actualment, l’equip 
redactor del POUM està treballant 
en l’avanç del Pla on es recolliran 
els resultats obtinguts dels pro-
cessos participatius duts a terme i 
dels resultats obtinguts de l’anàlisi 
en profunditat del municipi. Un cop 
aprovat aquest document s’obrirà 
un nou procés participatiu on la 
ciutadania pugui prendre-hi part 
abans de iniciar la següent fase: 
l’aprovació inicial del POUM.



 

R E P O R T A T G E

CALÇOTADA
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Construcció del Cobert 
 1950

Cobert en funcionament 
1955

Primera restauració 
2005

D E S C O B R E I X  L A 
H I S T Ò R I A  A M B 
A Q U E S T  D O C U M E N T
A U D I O V I S U A L

Restauració i urbanització 
2017

Fins a mitjans del segle XX el treball 

al camp era la principal activitat del 

municipi. Un cop s'acabava la sega es 

batien les espigues del cereal per se-

parar el gra de la palla. Aquesta feina 

es realitzava  manualment a l'era dels 

masos. L'any 1926 la Comunitat de Pa-

gesos de Sant Fruitós de Bages van 

associar-se per comprar una màquina 

de batre que van ubicar a l'actual Plaça 

11 de setembre. Per tal que la ma-

quinària no es malmetés i les garbes 

no es fessin malbé per la pluja, es va 

optar per construir un cobert. A partir 

dels anys 60, amb l'arribada dels trac-

tors, la màquina va quedar obsoleta i a 

principis dels anys 70 es va tancar i el 

cobert va passar a utilitzar-se com a 

magatzem de maquinària.

Orígens

Temps actuals
L'any 1991 el Cobert de la Màquina de 

Batre va ser adquirit per l'Ajuntament 

i al 2004 és declarat Bé Cultural d'In-

terès Local i s'inclou en l'inventari de 

Patrimoni Arquitectònic de Catalun-

ya. Una de les principals singularitats 

de l'edifici és el fet que la coberta va 

ser feta de soletip, una peça ceràmica  

poc utilitzada a l'estat espanyol. L'any 

2005 es restaura tot el conjunt  i s'in-

corpora un arc d'estructura metàl·lica. 

A partir del 2016 s'inicien les obres 

de renovació de la coberta de l'edifi-

ci i s'engega un projecte d'urbanitza-

ció de tot l'entorn per convertir-lo en 

un espai públic de lleure i oci. Aquest 

espai queda inaugurat el 2 d'abril de 

l'any 2017, donant un salt qualitatiu a 

aquesta singular construcció.

Diumenge 2 d'abril 

Inauguració del 
Cobert de la Màquina de 
Batre i la plaça Onze de 

Setembre
El Cobert de la Màquina de Batre i 
el seu entorn quedaran inaugurats 
oficialment el proper diumenge 2 
d’abril amb una gran festa oberta a 
tota la ciutadania. A partir de les 11 
del matí, es duran a terme diverses 
activitats lúdiques i culturals per 
celebrar que el poble gaudeix d’un 
nou espai que reneix per conver-
tir-se en un punt de trobada per 
a tots els santfruitosencs. L’Elenc 
teatral dels Pastorets posarà en 
escena l’espectacle “El tracte de la 
Màquina de Batre”,  el públic també 
podrà gaudir de les actuacions dels 
gegants de Sant Fruitós, ballar al 
ritme de Batukada Shangó i dels 
tabalers Asmodaics i Golatiers i de 
l’actuació de colles castelleres de 
la comarca. La Banda Unió Musical 
del Bages i els alumnes de l’Escola 
de Música Navarcles-Sant Fruitós 
posaran el toc musical a la festa 
amb un gran concert. El públic més 
familiar també podrà gaudir amb 
l’espectacle de carrer El petit Lilo, 
que donarà pas a un vermut popu-
lar per finalitzar la festa. La inau-
guració oficial també inclourà el 
tradicional tall de cinta i el desco-
briment d'una placa commemora-
tiva. Tot i que la inauguració oficial 
serà el diumenge 2 d'abril, a par-
tir del dimarts 28 de març, tota la 
ciutadania que ho desitgi ja podrà 
gaudir d'aquest nou espai del mu-
nicipi.



A V U I  P A R L E M  D E . . .  L E S  C A R A M E L L E S

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

Anna Maria Riera Fontcuberta di-
rectora de la Coral de Sant Fruitós 
ens parla sobre aquesta festivitat.

Quina és la historia de les Cara-
melles al municipi?

La història al poble és molt antiga, 
tot i així, com a data important cal 
destacar l’any 1970 quan el direc-
tor Eduard Casajuana va incorpo-
rar les noies al cor. Antigament les 
dues corals que hi participaven, 
la del Casino i la de la Cooperati-
va Agrícola, feien les cantades a 
les masies del poble el dissabte a 
la tarda. Les caramelles estaven 
organitzades per les juntes i la pa-
rròquia i les dirigien diferents di-

rectors de fora del poble fins que 
va començar l’Eduard Casajuana, i  
des de fa 40 anys jo mateixa. Ac-
tualment les duem a terme l' Agru-
pació Coral Sant Fruitós i la Coral 
Mainada Nou Jovent.

Què veurà algú que s’acosti a Sant 
Fruitós per Pasqua?

Veuran un grup de gent que canta 
i balla amb eufòria, amb joia, amb 
encant, amb germanor, i sobre-
tot amb molta alegria. Actualment 
som un grup d’una setantena de 
persones totalment intergenera-
cional ja que tenim nens de 4 anys 
fins a cantaires de 80. Estem con-
tents de la participació del la gent, 

tot i que ens agradaria que molta 
més gent del poble hi participés.

On comença i acaba el recorregut? 

Les caramelles les comencem a 
cantar a la masia Casa Coll i des-
prés fem un recorregut pels ca-
rrers del poble. El punt i final el 
posem a la Casa de la Vila on cele-
brem el vermut tradicional.

Quin repertori canteu?

Amb els més petits cantem 
cançons populars i amb els grans 
cantem sardanes, havaneres, val-
sos i cançons de la terra, tot ple-
gat acompanyat del ball de bastons 
que posa el colofó final.
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Números del cobert del 
batre

Zones esportives i 
parcs infantils

Participació és donar 
veu

Mica en mica

Una moció presentada 
per ERC va desencallar 
la creació del reglament 
de participació ciutadana 
i la creació dels consells 
municipals d’obligada 
existència.Però, a disgust 
nostre, l’equip de govern 
té una forma restrictiva 
d’entendre la participa-
ció. Així, per exemple, el 
consell municipal d’in-
fants no té representació 
directa dels infants del 
poble. L’excusa? Segons 
ells, per participar s’ha 
de ser major d’edat. Serà 
que l’equip de govern veu 
als infants de Sant Frui-
tós com a ciutadans de 
segona, sense dret ni a 
participar ni a ser escol-
tats junt amb la resta de 
veïns. 

Sabíeu que, de mitjana, 
s'han reduït els valors ca-
dastrals dels habitatges 
un 40% en la zona  que va 
del Raval i fins al Camí de 
Sant Benet, un 20% en la 
zona central del municipi 
i un 15% en les zones des 
de la Natura i fins Nord o 
institut? Això ha succeït 
en els darrers tres anys. 
Actualment els valors 
dels habitatges estan a la 
mitjana habitual, no a la 
zona alta de preus. El tre-
ball ben fet dóna fruits. 
A part també dir que ens 
sentim satisfets del re-
sultat que el poble dis-
posi d'un entorn com el 
nou cobert on a més d'ac-
tivitats i punt de trobada 
també tindrem emplaçat 
el mercat.

Quant ha costat el co-
bert. Any 2004: 33.928 € 
de serveis tècnics. Any 
2007: 39.393 € de serveis 
tècnics i 427.091 € d’obra. 
Any 2008: 45.981 € ser-
veis tècnics i 137.621 € 
obra. Any 2009: 42.995 € 
serveis tècnics i 126.222 
€ obra. Total ascendeix a 
123.728 € serveis tècnics 
i 690.935 € obra. I quin va 
ser el resultat? degoters 
continus i degradació de 
l'estructura del cobert. 
Governava CiU. Amb go-
vern GfP: estructura re-
habilitada i teulada nova 
i fora degoters. Ha costat 
26.128 € servies tècnics i 
289.416 € obra. Un 78% 
menys en tècnics i 58% 
menys en obra. Rigor i 
resultats.

Els darrers mesos s'ha 
inaugurat una pista de 
bàsquet a l’escola Pla del 
Puig, arranjat part de la 
zona esportiva de Torroe-
lla i ara s'estan fent algu-
nes reparacions en els 
parcs infantils. Aquestes 
són tres actuacions que 
demanaven des del grup 
municipal del PDeCAT 
en les diferents mocions 
que hem presentat al ple.  
Estem satisfets de veure 
que les nostres propos-
tes al final obtenen els 
seus fruits i esperem que 
els veïns i veïnes puguin 
gaudir d’aquests espais, 
tal i com es mereixen. 
Nosaltres seguirem tre-
ballant. Més info al Blog, 
al Facebook i pdecatsan-
tfruitos@gmail.com


