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SERVEIS DEL MUNICIPI
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Reptes extraordinaris, fent somnis realitat
El calendari no s’atura, ja tenim aquí el fred, i s’acosta el
Nadal.
En situacions normals, aquests dies estaríem immersos
en plena voràgine de preparació per a les festes; enguany,
romanem immersos en un mar de dubtes i preocupacions.
La incertesa davant la pandèmia fa que costi imaginar com
serà el proper Nadal.
Quan arriben aquestes dates, molts de nosaltres solem fer
dues coses: repassar com ha estat l’any que se’n va, l’any
que deixem enrere, i imaginar com serà l’any que s’acosta,
i que allò que volem que passi, passarà de veritat. Deixem
enrere un any que ha estat difícil. Però mirem cap a un any
que ens acosta més a la sortida de la pandèmia.
Permeteu-me que us transcrigui un fragment d’un poeta
nord-americà, en Walt Whitman, que diu:
No deixis que el dia s'acabi
sense haver crescut una mica
sense haver estat feliç,
sense fer més grans els teus somnis.
No deixis mai de somniar,
perquè en somnis l'home és lliure.
Som conscients que passem per temps difícils i crec que no
podem oblidar missatges com els del poeta. Els santfruitosencs i les santfruitosenques en sabem prou de lluitar per
aconseguir fer realitat reptes extraordinaris, de cercar els
somnis i de fer-los realitat.
I enguany encarem aquestes dates especials amb tota la
il·lusió, cercant noves maneres de celebrar-les, actuant
sempre amb responsabilitat i amb precaució.
Fem que aquestes festes de Nadal esdevinguin càlides des
de cada llar.
Des de l’Ajuntament volem desitjar-vos unes molt bones
festes i una millor entrada d’any, i també desitjar-vos que
sigueu feliços i feu feliços als qui us envolten.
			Àdria Mazcuñán i Claret
			
Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages
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La màgia de les festes omple el municipi
Tot i l’actual situació sanitària,
l’Ajuntament ha apostat per
continuar oferint als infants el
gran gruix d’activitats tradicionals per tal que puguin continuar vivint aquestes festes amb
la mateixa il·lusió que cada any.
Totes les activitats que es realitzin seguiran de manera estricta
totes les normatives vigents de
prevenció i seguretat i s’establiran nous protocols en cas que
hi hagi canvis, dies a abans de
cada acte. En aquest sentit, totes les activitats estan subjectes
a modificacions o anul·lacions
en cas que sigui necessari. Des
de la web municipal i les xarxes
socials s’informarà dels canvis
que es puguin produir.
EL PATGE I EL CARTER REIAL
Del dia 14 al 21 de desembre,
tots els infants de les escoles
del municipi rebran la visita del
Patge del Carter Reial qui entregarà als nens i nenes la carta
amb la qual podran escriure als
Reis Mags d’Orient. Un cop els
infants hagin escrit tots els seus
desitjos podran entregar la carta al Carter Reial que enguany
visitarà el municipi els dies 27
de desembre i 3 de gener, d'11
a 2/4 d’una del migdia. El patge
farà parada en diverses places
i carrers per tal que tots els infants puguin fer-li arribar els
seus desitjos.

CASAL DE NADAL
Els infants podran gaudir de
tallers i nombroses activitats
aprofitant les vacances de Nadal en el casal "Tió caneló".
Enguany serà del 22 al 24 de
desembre, del 28 al 31 de desembre i els dies 4,5 i 7 de gener.
Aquesta proposta va dirigida a
nens i nenes des de P3 i fins a
6è de primària. Les inscripcions
poden realitzar-se al NexeJove i
a l'Àrea de Cultura.
CAP D'ANY INFANTIL
Les famílies podran acomiadar
l'any amb la Festa de l'Home
dels Nassos el dia 31 de desembre a les 11 del matí al Pavelló
Municipal. Enguany el grup Xiula
seran els encarregats d’animar
la festa. L’entrada és gratuïta i
cal descarregar prèviament una
invitació a la web municipal.
CAVALCADA DE REIS
Ses Majestats el Reis d'Orient
arribaran a Sant Fruitós de
Bages la nit del 5 de gener damunt de les seves magnífiques
carrosses i acompanyats per
tota la imatgeria de la festa. La
Cavalcada enguany serà en un
format diferent del què és habitual, però tots els nens i nenes
podran gaudir de la nit més màgica de l’any.

NADAL

Cap llar sense llum
Coincidint amb la campanya
de Nadal, amb l’encesa de
llums als carrers, però també
amb el fred a les llars i l’increment de la despesa energètica, l’Ajuntament ha volgut
arribar a les famílies creant
una partida per tal de donar
en les despeses de subministraments. El consistori
ajudarà econòmicament a
les famílies afectades per la
Covid-19 i aquelles amb dificultats socioeconòmiques, a
cobrir les despeses de qualsevol subministrament energètic (aigua, electricitat, gas,
gasoil, butà, llenya,..). Les
persones que vulguin sol·licitar aquesta ajuda han d’estar
empadronades al municipi. A
banda, per tal d’atorgar l’ajut
es tindran en compte el fet
de no superar un determinat
llindar d’ingressos anuals,
criteris socials, estar en situació d’atur o haver patit una
pèrdua substancial d’ingressos a causa de la pandèmia.
S'ha destinat una partida de
50.000€ per tal d’atorgar
aquest ajut que serà de 200€
per habitatge. L’import destinat a aquest ajut coincideix
amb la despesa prevista amb
l’enllumenat nadalenc al municipi. L'ajut es podrà sol·licitar a partir del mes de gener.

500 joguines recollides perquè tots els infants tinguin regal
Alumnes de l'INS Gerbert
d'Aurillac han impulsat una
campanya de recollida de joguines al municipi i han pogut
entregar a Cáritas més de 500
joguines que seran repartides
als infants que ho necessitin.
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Un pressupost orientat a donar cobertura a la
pandèmia generada per la Covid-19
L'Ajuntament ha aprovat un
pressupost que ascendeix a
11.514.581,62 €. Aquest destaca pel seu vessant més social,
volent donar resposta a les necessitats actuals i futures del
municipi i dels seus habitants.
El document s'ha elaborat tenint
present la nova realitat econòmica i social i per tant, havent
de refer propostes i projectes
per adaptar-los a les noves necessitats. Tot i això, s'ha optat
per una congelació o reducció
dels principals impostos municipals i s'ha fet un gran exercici per tal de millorar l'eficàcia i
l'eficiència en la gestió del dia a
dia. La reducció de les despeses
ordinàries ha permès doblar
la despesa en serveis socials,
i augmentar els recursos per a
la recuperació econòmica, un
exercici que es considera imprescindible per a la recuperació social i econòmica.

INGRESSOS

DESPESES

ORDENANCES FISCALS 2021

Impost Béns Immobles

En un any on la pandèmia ha
generat una afectació important en l’economia del municipi, des del consistori s'han
aprovat unes ordenances
que segueixen 3 línies bàsiques:

* Congelació.
* Nou escalat de la bonificació que afavoreix els valors
cadastrals més baixos.
*Augment de la bonificació
per la instal·lació de plaques
fotovoltaiques.

* Congelació de les taxes
municipals.
* Bonificacions en els àmbits
i activitats afectats per la Covid-19: anul·lació de la taxa
de terrasses i de parades al
mercat i bonificacions en la
taxa de residus comercials.
* Augment de les bonificacions en els trams de renda
més baixos.

Impost Activitats
Econòmiques
* Bonificacions doblades per
les empreses que incrementin la plantilla amb treballadors indefinits.
* Augment de les bonificacions per fer ús i instal·lació
d'energies renovables.
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Impost Valor Terrenys de
Naturalesa Urbana
* Nou escalat: bonificació
més alta en els habitatges de
menys valor cadastral.
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
* Bonificació per l'adequació
o nous locals a Torroella de
Baix.
*Bonificació del 50% per
obres en locals d’àrees d’interès comercial.
*Augment de les bonificacions per obres de rehabilitació al nucli antic.
* Nova bonificació per obres
de reparació causades per
factors climatològics.

Segon pla d'ajuts
per pal·liar el
tancament
L'Ajuntament ha obert un segon
pla d'ajuts per a compensar les
despeses econòmiques dels
establiments que han hagut de
tancar durant la segona onada
de la pandèmia. Poden acollir-se
a aquesta iniciativa els establiments de restauració, centres
d'estètica, establiments en centres comercials, activitats culturals i sales de concerts, centres
esportius, establiments d'acti-

vitats lúdiques infantils privades, sales de joc, establiments
de lleure infantil i activitats extraescolars, i qualsevol altra
que hagi estat obligada al tancament i que fruit d'aquest hagi
experimentat una reducció de
la facturació d'un 30%, respecte
al mateix període de l'any 2019.
Es poden justificar les següents
despeses de lloguer, quotes hipotecàries del local, i pagament
en concepte d’espais de treball;
despeses de subministraments
(llum, aigua, gas, telefonia, internet, tpv, escombraries…) del
local; despeses de quotes d’au-

L'ICS realitza 565
tests d'antígens al
municipi

ció en aquesta iniciativa per tal
de poder detectar nous casos
positius i ajudar a frenar la pandèmia.

tònoms i despeses de gestories
associades a la gestió del tancament. L'ajut es pot sol·licitar fins
al 20 de desembre i serà per un
import màxim de 2.000 € per
establiment. S'ha dotat aquesta línia de subvencions amb un
import de 150.000 €. Un total
de 16 establiments del municipi
(11 restaurants i 5 centres d'estètica) han sol·licitat el primer
pla d'ajuts que es va iniciar a
principis del mes de novembre.
Les persones que necessitin assessorament poden posar-se en
contacte amb l’oficina de recuperació econòmica.

L'Institut Català de la Salut
ha realitzat una campanya de
cribratge massiu al municipi
on hi han participat 565 persones. De tots els tests realitzats, s'ha registrat un únic
positiu. Des de l'Ajuntament
es vol agrair l'alta participa-

231 treballadors del municipi participen en
la campanya PIMEC Covid-Free

Es descentralitzen
els serveis del CAP

La campanya PIMEC Covid Free
realitzada aquest mes de novembre al polígon Riu d’Or Casanova ha realitzat un total de
231 tests ràpids d’antígens a
treballadors i treballadores de
21 empreses dels diferents polígons industrials del municipi.

L’Ajuntament ha posat a disposició del CatSalut nous
espais al municipi per tal de
descongestionar el CAP. En
aquest sentit, les proves PCR
es realitzen a l'edifici de l'Esplai d'Avis, la campanya de
vacunació de la grip s'està
duent a terme a l'edifici del
Nexe-Espai de Cultura, i s'ha
habilitat un espai a les instal·lacions de l'antiga Biblioteca des d'on treballen els
gestors Covid realitzant seguiment telefònic.

Totes les persones que s’han
sotmès a la prova han resultat
negatiu en Covid-19. Aquesta
iniciativa ha estat impulsada
per la PIMEC i Mutuacat i amb el
suport de l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages i l’APAES.
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F E S TA M A J O R D ' H I V E R N

Enric Rafart i el col·lectiu “Mai sense Veu”,
pregoners de la Festa Major d’hivern
El director de l'Elenc Teatral
dels Pastorets, Enric Rafart i el
col·lectiu feminista “Mai sense
Veu” seran els encarregats de
donar el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern 2021 amb la
lectura del pregó el dissabte 16
de gener a les 6 de la tarda al
Nexe-Espai de Cultura. Durant
la celebració del pregó també es
distingirà a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil com
a entitat destacada al municipi
per la gran tasca duta a terme
des de l’inici de la pandèmia.
El mateix dissabte al vespre (20
hores), el Teatre Casal Cultural acollirà Concert Paradiso,
amb Carles Cases al piano, i
diumenge serà el torn de les famílies amb la “Super-Bleda” de
la companyia La Bleda a les 6 de

la tarda al Teatre Casal Cultural.
El dijous 21 de gener, festivitat
de Sant Fruitós, se celebrarà la
tradicional missa en honor al
Sant Patró, a les 11 del matí a
l’Església parroquial.
Els actes de la Festa Major
s’allargaran amb la representació de “Els Brugarol” amb Ramon Madaula, Jaume Madaula
i Júlia Truyol el dissabte 23 de
gener i el gran concert de Festa
Major amb SUU el dissabte 30
de gener al Pavelló Municipal
d’Esports. Tots els actes de la
Festa Major s’adaptaran en funció de l’evolució de la pandèmia
i s’informarà a través de la web
municipal i de les xarxes socials
del consistori dels canvis que es
puguin produir.
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Hallo! Em dic Julia, tinc 18 anys
i sóc d’Àustria, de Sankt Anton
im Montafon, un poble petit a
les muntanyes. Visc a Manresa
des d’octubre i estic fent un voluntariat europeu del programa
‘European Solidarity Corps’ a
través de l’Àrea de Joventut del
Consell Comarcal del Bages.

Si voleu, podem parlar en anglès per a practicar la vostra
conversa. Si algú vol aprendre
una mica d’alemany o potser ja
sap una mica d’alemany, us puc
ajudar també. Si voleu us puc
donar un cop de mà amb les tasques de l’institut.

Treballo en diferents projectes i
tots els dimarts a la tarda estic
en el Nexe Espai Jove. M’encantaria conèixer els i les joves de
Sant Fruitós, així que si teniu
ganes de parlar una mica amb
mi, podeu venir els dimarts, demanant cita prèvia a través dels
canals habituals del Nexe Jove.
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Els dies 21 i 22 de gener,
festiu a les escoles del municipi, s’ha programat
el
Vitamina d'Hivern,
que
combinarà el lleure i l’esport per a infants des de P3
fins a 6è de primària. La
proposta es realitzarà al
Pavelló d’Esports Municipal
i cal inscriure's abans del 18
de gener.

V O L U N T A R I A T E U RO P E U
Seré aquí a Catalunya fins a
principis d’agost i tinc moltes
ganes de conèixer a nova gent,
viatjar, aprendre el català i viure
experiències!
Bis bald,
Julia Papon

S O C I E TAT

S'amplia la
freqüència del bus
El servei de bus entre Manresa,
Sant Fruitós de Bages i Navarcles s’allarga fins a les 23 hores
entre setmana, es reforça els
dissabtes i incorpora els matins
de diumenge. Des d'aquest mes
de novembre s'han afegit 3 noves expedicions entre setmana
fent que el servei finalitzi a Navarcles a les 23 hores. D’altra
banda també s'han incorporat 3
noves expedicions els dissabtes

feiners, de manera que s’amplia
la cobertura horària finalitzant
el servei a les 21.20 hores a Navarcles. Finalment, s'ha millorat
la cobertura horària del servei
els dies festius amb 3 noves expedicions, tant d’anada com de
tornada, en la franja del matí.

25 N - Dia Internacional per l'eliminació
de la violència contra les dones

Aprovació
provisional del Pla
parcial Pineda IV
El Ple municipal de desembre
ha aprovat provisionalment el
Pla parcial Pineda IV. Un cop finalitzada la tramitació urbanística es dotarà la zona de tots els
serveis necessaris (electricitat,
clavegueram, aigua i carrers)
i es garantirà la connexió del
trànsit rodat des de la carretera
BV-4501 a través d’una nova rotonda prevista, tot a càrrec dels
propietaris del sector. El desenvolupament del sector de Pineda IV també suposarà la cessió,
de franc, al municipi, de zones
verdes i sòl per a equipaments
públics.

Més camins
transitables
L’Ajuntament està arranjant el
vial que uneix els polígons de
Berga II amb Santa Anna dins
el terme municipal el què permetrà que ambdues zones industrials estiguin connectades
per un camí que serà transitable tant per vehicles de motor
com per a bicicletes i vianants.
Aquesta millora permetrà unir
els municipis de Sant Fruitós de
Bages i Santpedor i posar la primera pedra per un futur carril
per a bicicletes supramunicipal.
També s’arranjarà el vial que
transcorre des de la masia de
Les Oliveres (des del trencall
de la C-16) fins a la carretera

Nou servei de reforç
per escolars
Des d'aquest novembre i durant
tot el curs escolar, l'Ajuntament
ofereix un nou programa d'atenció als infants en risc social per
tal de donar suport en el procés
d’aprenentatge. La iniciativa
consisteix en l'acompanyament
en les tasques de l'escola, ja que
molts d'ells, a causa del confinament han patit dificultats afegides per seguir el curs escolar.
El programa Clic Reforç, treballa de forma coordinada amb els
centres educatius del municipi
per tal de determinar quins són
els infants que tenen més necessitat de fer ús d'aquest servei. Es treballa en grups reduïts
d'entre 5 i 6 nens dividits per
franges d'edat entre els cursos
de primer a sisè de primària. En
cas que a causa de la pandèmia
s’estableixi confinament domiciliari, el servei seguirà funcionant de manera telemàtica.

d’Artés (B-451) al seu pas per
Torroella de Baix i alhora també el camí que enllaça aquest
camí fins a la N-141C. Aquestes
millores es realitzen en el marc
d’una subvenció de 12.000€
atorgada per la Diputació de
Barcelona.

A V U I P A R L E M A M B L' A S S O C I A C I Ó D E V O L U N T A R I S D E P R O T E C C I Ó C I V I L
L'Associació va néixer el juny
de 2016. Actualment són 10
persones que en el seu temps
lliure treballen per ajudar a la
ciutadania.
Com heu viscut la pandèmia?
Amb moltes sensacions: felicitat i satisfacció per poder posar
el nostre granet de sorra, tristesa pel que estem vivint, impotència pel fet que ens hagués
agradat poder fer més, intensitat per què anàvem al màxim
rendiment per poder realitzar
totes les tasques i preocupació
pels moments que vivíem.
Quines tasques heu realitzat?
Hem repartit mascaretes, hem
fet la compra de menjar i me-

dicaments, hem donat suport
al CAP i a la residència, hem repartit ordinadors, hem felicitat
infants i avis per l'aniversari,
hem ajudat Cáritas en el repartiment de menjar...
Quina ha estat la tasca més
gratificant?
Hem viscut molts moments
d'emoció, com portar unes mascaretes a un matrimoni i que
ploressin d'emoció, o felicitar
un aniversari i veure llàgrimes
d'alegria. Les cosidores que estaven cada dia al peu del canó
i que ens agraïen la feina cada
matí i els veïns on aparquem els
vehicles que cada dia ens esperaven per agrair la feina feta.

Ens emportem moltes històries
boniques i amb molts sentiments. També hem patit alguna
situació desagradable, però podem comptar-les amb els dits
de la mà.
Com esteu vivint aquesta segona onada?
Últimament una mica decebuts.
Hi ha un gran nombre de persones respectuoses, sanitaris,
personal de neteja, de residència, del sector de l'alimentació,
transportistes, cossos d'emergència, farmacèutics, entre d'altres, que s'hi estan deixant la
pell, però encara hi ha gent que
no dóna importància a la situació que estem vivint.

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

GfP fem propostes en
positiu

Avancem

Projectes per Sant
Fruitós

Justícia social

Vam fer 17 propostes antiCovid a les ordenances
fiscals. Resultat: totes
rebutjades i veïns perdent avantatges. El Pressupost aprovat només
5 dies després de veure’l per l’oposició, sense
temps d'aportar propostes. Resultat: 308.000 €
menys d’inversió, pèrdua
d’activitats
esportives
i socioculturals, només
20.000 € per reactivació econòmica i descens
del 45% en ajudes socials. GfP hi vam destinar
1.000.000 € al maig de
2020. Els veïns de La Rosaleda enganyats perquè
no hi apareix la rampa.
Aquesta és la conseqüència del govern Tripartit.
Tot i això: que tinguem un
Feliç 2021 !

Treballem sense pausa
per la recuperació social
i econòmica del poble.
Amb l’oficina de recuperació econòmica engegada, noves línies d’ajut
directes, suport a veïns
i veïnes, amb l’ampliació
d’espais del CAP per tal
de poder millorar l’atenció sanitària, treballant
colze a colze amb associacions, aquesta és la
manera de treballar del
govern de consens. I amb
pressupostos aprovats
per l’any 2021! Sense
baixar al fang dels retrets
i les males maneres, treballem entossudits per
un poble fort i pròsper.
Treballar amb i per a qui
vulgui sumar per Sant
Fruitós.

Els projectes del govern
de consens comencen a
fer-se realitat. Una gran
campanya COVID FREE
ha demostrat la capacitat
d’organització i els bons
resultats de les nostres
empreses amb tot el
nostre suport. Els ciutadans ja poden gaudir de
connectivitat fàcil i lliure
amb el projecte WIFI4EU,
projecte, que hem millorat respecte el disseny
inicial per arribar a tots
barris i urbanitzacions
sense deixar-ne cap fora.
I per acabar estem molt
satisfets del suport al comerç mitjançant la col·laboració amb l’Associació
de Comerciants que permetrà una campanya del
comerç per Nadal molt
il·lusionant.

S'acosta l'inici d'un any
incert. Això ens obliga des
del govern a prendre un
grau més alt de responsabilitat, de contenció i de
saber valorar realment
quines seran les necessitats més importants a cobrir en l'escenari que ens
espera. Els pressupostos
que hem consensuat amb
el màxim de forces polítiques possible, contemplen l'àmbit social com
l'àrea que patirà més els
sotracs de la situació general. No busquem focs
d'encenalls ni gestos populistes, cerquem que
les necessitats bàsiques
dels més colpejats per
la crisi puguin ser garantides. Us desitgem Bon
Nadal i un any nou ple de
salut i solidaritat.
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