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Encetem el mes de desembre ple de bons propòsits.
A mesura que el mes de desembre avança, la il·lusió
als ulls dels infants brilla amb més intensitat.
I els qui ja no som tan infants però també ens il·lusionem quan albirem aquestes dates. I, com cada
any, desitjant omplir de pots l’esperit del nadal, per
anar-los obrint de mica en mica durant tot l’any i que
aquest esperit ens perduri.
Quines ganes de poder celebrar les festes amb tota
la família i tots aquells que són importants a la nostra
vida! Tot i que ens omple el neguit de la incertesa de la
maleïda pandèmia que encara ens condiciona.
Tanquem un 2021 on l’esperada fi de la pandèmia no
ha esdevingut, ans al contrari, tornem a estar en un
moment preocupant, però també un any on la solidaritat i companyonia entre veïnes i veïns ha estat realitat en moments de necessitat.
Des de l’Ajuntament seguim treballant amb les persones i per a les persones, fent arribar de nou la llum
i l’escalfor a totes les llars. Amb un projecte nadalenc
que s’amplia a tot el mes de desembre i que inclou,
per primera vegada, un gran mercat de Nadal i una
festa de cap d’any per poder gaudir amb totes les famílies.
I quan fem recompte de tot allò bo que ens quedem
de l’any que deixem endarrere, i de tot allò bo que
desitgem pel proper, desitgem de tot cor que tots els
somnis se’ns facin realitat, que la felicitat, la llibertat i
la igualtat facin entrada a totes les llars de Sant Fruitós.
Perquè el 2022 que encetarem seguim somrient, gaudint de cada instant de la vida, aprofitem tots els moments, estimem de veritat, encetem nous camins i
deixem empremta allà on arribem.
Perquè aquest nou any sigui especial, entre totes i tots
l’hem de fer especial.
Des de l’Ajuntament volem desitjar-vos unes molt bones festes i una millor entrada d’any.

		
		

Àdria Mazcuñán i Claret
Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages
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Primer Mercat de Nadal a SFB

Benvingut 2022

Comerç
local,
productes artesans, gastronomia,
música, actes tradicionals
i propostes nadalenques
ompliran el Cobert de la
Màquina de Batre en el primer mercat de Nadal del
municipi els dies 11, 12, 18 i 19
de desembre. La plaça Onze
de setembre transportarà
als assistents als mercats
tradicionals de Nadal Centreeuropeus amb una vintena de parades de fusta dissenyades per l'ocasió, llums
i decoració nadalenca, i tot
plegat presidit per un gran
arbre de Nadal. En aquest
màgic escenari, els visitants
també podran gaudir de
propostes gastronòmiques
com vi calent, xocolata desfeta o crepes. L'entorn de
l'arbre es convertirà en un
escenari on es faran propostes de la mà de les entitats
locals. Els visitants podran
veure les actuacions de l'esbart Som Riu d'Or, dels geganters i grallers, dels alumnes de l'escola de música
municipal, de l'agrupació
Coral i del Club de la Guitarra i participar en tallers es-

portius amb el club CEFAR,
entre altres sorpreses. Els
més petits de la casa trobaran en aquest espai un escenari màgic on ens visitarà
el Pare Nadal, es podrà fer
cagar el tió i el patge de ses
Majestats els Reis d'Orient
recollirà les cartes amb els
somnis de petits i grans.
Aquest mercat de Nadal
neix com una iniciativa conjunta entre l'Ajuntament i
l'Associació Sant Fruitós Comerç Actiu, per tal d'oferir
una proposta de comerç de
proximitat de qualitat durant les festes nadalenques.
A la web municipal www.
santfruitos.cat podreu consultar els horaris de cadascuna de les activitats.

Sant Fruitós de Bages recupera la celebració de
la Festa de Cap d'Any i
es donarà la benvinguda
a l'any 2022 des del Cobert de la Màquina de
Batre. A partir de 2/4 de
12 de la nit del darrer dia
de l'any, la plaça Onze de
Setembre es vestirà amb
les seves millors gales per
rebre l'any nou amb un
espectacle de llums i música. L'entrada al 2022 la
celebrarem plegats amb
raïm i una copa de cava.
A continuació, el Pavelló
Municipal d'Esports acollirà la gran festa familiar
d'Any Nou, amb sessió
de punxa disc amb músiques de tots els temps
que s'allargarà fins les 3
de la matinada. Impresindible certificat Covid.
Entrades anticipades a
5€ a www.santfruitos.cat.

Ses Majestats els Reis
d'Orient tornaran al municipi la nit del 5 de gener. A
partir de 2/4 de 7 la comitiva sortirà des de l'avinguda de Les Brucardes cap
a la plaça Alfred Figueras,
per dirigir-se a la plaça de
la Vila on se'ls entregarà
la clau que obre totes les
cases del municipi. Poste-

riorment, aniran al Cobert
de la Màquina de Batre on
saludaran a tots els infants
i es podrà gaudir de coca
i xocolata a la seva haima.
El patge de Ses Majestats
ens visitarà el dissabte 18
a la tarda, sota el Cobert i
el diumenge 26 la seva carrossa farà parada a totes
les urbanitzacions i també
al Parc del Castell i al Cobert de la Màquina de Batre. Podeu consultar els horaris a www.santfruitos.cat
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Un arbre ple
de desitjos
Durant aquestes festes
la plaça de Vila llueix un
arbre de Nadal on volem
que tots els veïns i veïnes
de totes les edats puguin
deixar-hi escrits els seus
desitjos per l'any que comença. Agafa l'estrella
que trobaràs a la postal
de dins d'aquest butlletí i
vine a penjar el teu desig.

Més de 12,5 milions d'€ de pressupost
L'Ajuntament presenta un
pressupost pel 2022 que
ascendeix a 12.613.962 €, un
9,55% més que en l'exercici anterior. Aquest destaca
per voler donar resposta a
l'impacte econòmic amb
un reforç de polítiques
d'ocupació, més ajuts i suport al sector del comerç
i la restauració, i el reforç
de les accions de promoció econòmica i social per
tal de potenciar la recuperació econòmica i social.
El document s'ha elaborat amb criteris de control
de la despesa municipal i
cercant alhora l'eficiència
i l'eficàcia en la prestació
i gestió dels serveis i consolidant les inversions ja
iniciades i projectant noves inversions. La despesa
corrent queda en els ma-

teixos imports, per segon
any consecutiu, arran de la
congelació o reducció dels
principals impostos municipals. Pel que fa a les inversions previstes, s'inverteixen
3.403.585 €, el 29,98% del
pressupost. En aquest sentit cal destacar com a grans
projectes les obres d'urbanització del carrer Padró,
el nou pavelló d'esports, la
urbanització de la plaça 11
de setembre, el carril bici
entre el nucli i Torroella de
Baix, l'ampliació i millora del
camí de l'Agulla i l'ampliació del cementiri municipal.
També es destinen importants partides destinades a
l'adequació de nous aparcaments, l'arranjament de
carrers i altres millores en la
via pública i en els equipaments.

Un nou espai per a l'esport
La zona nord del municipi
disposarà d'una nova pista
poliesportiva, a tocar de la
Llar d'infants, l'escola Monsenyor Gibert i la Biblioteca. L'equipament constarà
d'una pista de 600 m², amb
porteries i cistelles i també
d'una graderia protegida
per una pèrgola per oferir
ombra a l'estiu. L'espai exterior, a tocar de l'avinguda Tres, s'adequarà amb la
plantació d'herba i plantes

arbustives. Amb aquest nou
equipament es fa un pas
endavant per reequilibrar
la distribució de les zones
per a l'esport i el lleure al
municipi, aconseguint que
tots els veïns i veïnes tinguin
un equipament a la vora de
casa. La construcció suposarà una inversió de 190.000
€ i és previst que aquest espai es pugui posar en funcionament aquesta primavera.
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Taxes
congelades
L'Ajuntament ha apostat
per congelar totes les taxes municipals pel 2022
per tal de contribuir en
la recuperació econòmica de les famílies. Tot i
això, algunes de les bonificacions
s'adeqüen
a l'evolució de les afectacions generades per
la Covid-19 com són per
exemple la taxa del mercat o dels taxis. Les noves
ordenances incorporen
un nou recàrrec del 50%
en l'IBI d'aquells habitatges que estiguin desocupats amb caràcter
permanent. Aquesta mesura neix amb la voluntat
de reactivar el mercat de
l'habitatge de lloguer al
municipi i així afavorir al
compliment de la llei del
dret d'habitatge.

Nova gespa al
camp de futbol
Aquest novembre s'ha
inaugurat la nova gespa artificial del camp de
futbol municipal. Durant
l'acte s'ha fet un homenatge pòstum a Josep
Maria Preseguer, s'ha reconegut la tasca de Lluís
Ortega i s'han presentat
els 21 equips que juguen
en aquest equipament.

Nou projecte pel
casal d’entitats

Una comissaria
més funcional

L'Ajuntament ha dut a terme un nou projecte de remodelació del casal d'entitats que redistribueix les
diferents sales previstes
per tal de poder comptar amb un equipament
més versàtil i funcional.
La nova proposta reubica el jutjat de pau a la primera planta de l'equipament, el què permet que
la planta baixa guanyi en
superfície i s'hi pugui ubicar
una gran sala polivalent.

Aquest nou espai, situat
a peu de carrer, permetrà
que les entitats puguin celebrar actes diversos, com
xerrades, conferències, tallers o exposicions. Fins ara
el centre del municipi no
comptava amb un espai
amb aquestes característiques. Les obres de rehabilitació d'aquest nou projecte
mantenen el cost previst
inicialment,
introduint-hi
les esmentades millores.
Es preveu que les obres
puguin iniciar-se a principis d’any i s'executin en un
termini de dotze mesos.

Més a prop del
nou CAP

Un carrer per als
vianants

Primer pis de
lloguer social

El Servei Català de la Salut ha adjudicat la redacció de l'avantprojecte de
construcció del nou CAP.
Estarà situat al carrer Jacint Verdaguer, a l'edifici
de l'antiga Biblioteca i al
solar adjacent, cedits per
l'Ajuntament. La redacció d'aquest projecte finalitzarà durant el mes de
maig.

Aquest 2022 es reurbanitzarà el carrer del Padró, entre el carrer Montserrat i la
plaça Lluís Espinal. Aquestes obres permetran donar
prioritat als vianants. Consistiran principalment en
la reposició de les instal·lacions de clavegueram, la
reforma de l'enllumenat la
plantació de vegetació i la
nova pavimentació.

L'Ajuntament ha comprat
el primer habitatge de lloguer social del municipi
per destinar-lo a aquelles
famílies que necessitin ferne ús fruit d'un desnonament o per altres necessitats socials. L'habitatge
es gestionarà a través d'un
lloguer social que anirà en
funció de la renda que puguin assumir els llogaters.
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L'Ajuntament ha dut a terme un nou projecte per
tal de redefinir la distribució de la nova comissaria
de la Policia Local. Aquest,
redistribueix tots els espais previstos i guanya
un 25% de superfície útil,
pero manté un cost pràcticament igual al projecte
anterior, el què permetrà oferir un programa
funcional i més ampli
on els agents comptin
amb millors prestacions.
El document s'ha treballat de forma conjunta
amb els veïns de la finca,
i també s'han tingut en
compte les aportacions
fetes pel cos de la Policia
Local, sobre les necessitats i característiques
que requereix un equipament d'aquest tipus.

GENT GRAN

Nou servei
d'àpats a casa

El nou Esplai obre portes
Aquest mes de desembre
l'Esplai reobrirà portes amb
una imatge renovada, moderna i més accessible i
amb més serveis i noves propostes. L'equipament ampliarà el seu horari i obrirà
de dilluns a diumenge per
tal que la gent gran tingui
un lloc on trobar-se cada
dia de la setmana i aprendre, fer esport, divertir-se o
simplement compartir un
cafè. S'està treballant per tal
d'unificar totes les activitats
dirigides a la gent gran en

aquest espai per així convertir-lo en un equipament viu
i ple de propostes on totes
les persones hi tinguin cabuda. Una de les millores
amb què compta l'equipament és la instal·lació d'una
terrassa a l'exterior per tal
d'oferir un espai el més segur possible per a la gent
gran. L'Esplai s'ha renovat
aquest any un cop el consistori ha disposat de l'import
per executar les obres, que
no estaven pressupostades
en l'anterior exercici.

A partir d'aquest gener
es posa en marxa un nou
servei d'àpats a domicili
per a la gent gran, persones que viuen soles i
dependents. La iniciativa
permetrà potenciar l'autonomia personal, que
els usuaris puguin seguir
vivint a casa seva i gaudint d'una alimentació
saludable i alhora es donarà suport a les persones cuidadores. El servei
s'oferirà de dilluns a diumenge i el seu cost anirà
en funció de la situació
socioeconòmica de les
persones sol·licitants, no
superant, en cap cas, el
preu de 4 € per servei.
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El meu nom és Maria Magdalena, encara que aquí em
diuen Nana. Soc de Mallorca
i tinc 23 anys, així em presento com la nova Dinamitzadora en pràctiques del Nexe
Jove des de fa tres mesos.
Actualment, estic estudiant
el grau en Educació Social.
Vaig aconseguir aquesta feina a través del programa de
Garantia Juvenil. La veritat
és que no podria estar més
contenta, tant per l'oportunitat com amb els companys que m'he trobat en començar a treballar. El meu
paper aquí consisteix a dinamitzar les tardes amb els
joves usuaris del Nexe, a vegades juguem a billar, a futbolí, a jocs de taula o els puc

ajudar a estudiar en cas de
necessitar suport en alguna assignatura. L'objectiu és
crear un vincle amb l'espai
que pugui perdurar durant
el seu procés maduratiu, i
així acompanyar-los durant
una etapa de la seva vida on
l'estabilitat pot ser decisiva
per diferents qüestions. Durant la meva estada al Nexe,
un dels aprenentatges implica crear algun projecte
que entri dins la programació de l'espai. Una de les
meves primeres aportacions
ha estat una exposició amb
la temàtica del 25N, dia contra les violències masclistes
que es pot veure fins al 9
de desembre. Aquesta exposició consta de 8 plafons
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il·lustrats per mi mateixa
que recorden els conflictes
emocionals a què es poden enfrontar les víctimes
d'aquestes violències. L'altra
part de la feina consisteix en
la dinamització de patis de
l'institut. Permetre que els
usuaris ens coneguin, ens
facilita que ells ens obrin les
portes, creant així un canal
de comunicació que pot ser
molt beneficiós tant per ells
i elles com per nosaltres. Per
ser conscients de les realitats diverses que es viuen al
poble, és necessari entrar en
contacte amb elles i participar dels diferents espais que
la diferència ens ofereix, així
fem poble i el poble es fa
entre tots.
		
Nana Fullana

Del 15 al 30 de gener, Festa Major d'Hivern
La Festa Major d'hivern recupera la presencialitat de
tots els actes amb un pregó obert a la ciutadania, la
recuperació de l'esmorzar
amb les entitats locals i la
24a Marxa pel Terme. Enguany s'ha teixit un programa de propostes culturals
de gran nivell on destaca
el concert de Buhos, el xou
d'humor Jaleiu, amb Guillem Albà & La Marabunta i
la proposta teatral "Ni rastre
de qui vam ser" de Fel Fagedas i Carles Xuriguera.

Pregoner 2022
Josep Sanfeliu

Pregonera jove 2022
Marina Altimira

Provinent del món de la
banca, Sanfeliu ha col·laborat i format part de nombroses entitats del municipi
com el Col·lectiu de Recerca Històrica, la revista Montpeità, la Creu Roja, la colla
de Geganters i Grallers o la
revista Riu d'Or. També ha
pres part de forma activa
en els actes més tradicionals com les Caramelles o
la Festa de l'Arròs.

Amb només catorze anys,
aquesta jove santfruitosenca ha publicat la seva primera obra, "Las mil mentiras". La seva passió per la
literatura i l'escriptura li ve
de petita quan ja guanyava
tots els concursos literaris
en què participava. Altimira col·labora regularment a
la revista Montpeità on podem llegir-hi els seus "Crims
a Sant Fruitós".

Els infants treballen el patrimoni local

25 NOVEMBRE

Els infants del municipi fa
setmanes que treballen en
un nou projecte transversal
per tal de conèixer, potenciar i cuidar el patrimoni local. L'Ajuntament ha impulsat una iniciativa turística i
educativa que culminarà
aquest estiu amb la instal·lació de figures d'acer,
de dimensions humanes,
per diferents indrets del
municipi. Aquestes representacions
simbolitzaran
set éssers fantàstics. Cadascun d'ells serà el protector
d'un valor que cal preservar: l'aigua, les muntanyes,
la vinya, l'art, el patrimoni
arquitectònic, la cultura i el
passat tèxtil. Els infants de
cicle mitjà de les escoles
del municipi, i els alumnes
d'Els Companys, ja han re-

Acte institucional

but l'encàrrec d'apadrinar
aquests personatges, posar-los nom i treballar els
seus valors a l'aula. Un cop
finalitzat el projecte es podrà gaudir d'una ruta familiar fixa pel municipi on els
mateixos personatges seran qui explicaran tots els
detalls dels indrets escollits,
guiant als visitants per tota
la riquesa patrimonial del
municipi. Els participants
també podran seguir la ruta
a través d'un fulletó turístic.

Xerrada: psicodefensa

Es constitueix
el nou
Consell d'Infants
Vuit nens i nenes de 5è i
6è de les escoles del municipi representaran els
interessos dels infants de
Sant Fruitós de Bages en el
nou Consell pel curs 20212022. Des de l'Ajuntament
es vol agrair la tasca duta
a terme pels antics consellers i conselleres i ja s'ha
encarregat als nous membres que treballin per tal
de posar en funcionament els Camins Escolars
Segurs.

Taller: autodefensa
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"Retrats després de la por"

AV U I PA R L E M A M B R OG E R G R A N D I A,
V O L U N TA R I D E L A M A R ATÓ 2 0 2 1 , A S F B

Amb motiu de La Marató de
TV3, que enguany va dedicada
a les malalties mentals, un grup
de voluntaris, amb el suport de
l'Ajuntament, han organitzat
una acció solidària per tal de
recaptar fons.
En què consisteix la iniciativa?
El diumenge 19 de desembre,
de 9 a 13 hores, volem construir
la frase SFB AMB LA MARATÓ,
en grans dimensions, al pavelló municipal. Ho farem a partir
del muntatge de 300 puzles i
volem comptar amb l'ajuda de
tothom. El muntatge es podrà
seguir en directe pel canal de
YouTube de l'Ajuntament i retransmès per Ràdio Sant Fruitós.

Qui hi pot participar?
Hi haurà puzles de diferents
mides i poden participar-hi des
dels més petits de la casa fins
als adults. No es tracta de cap
competició, sinó d'aconseguir
l'objectiu de construir plegats.
Tindrem voluntaris que ajudaran si és necessari.
Qui cedeix el material?
L'empresa Educa Borràs ens fa
la donació de tot el material,
des del primer moment han
cregut en el projecte i ens ajudaran en la configuració i els
treballs previs.
Què en fareu del material?
Els puzles es quedaran al municipi i es repartiran entre entitats

locals, escoles, AFAS i també
per Càritas Sant Fruitós i l'àrea
de pediatria de l'hospital de
Sant Joan de Déu de Manresa.
Com es recapta fons?
Cada participant donarà la voluntat, a canvi d'1 puzle per
muntar, Al mateix recinte també hi haurà una urna on tothom podrà per les donacions
que vulgui.
El mateix cap de setmana del
18 i 19 de desembre se celebraran altres propostes solidàries
al municipi per tal de recaptar
fons per La Marató de TV3. Podeu consultar-les a la web municipal www.santfruitos.cat

L’OPINIÓ DELS GRUPS POLÍTICS

Estimats reis mags

Ser un gra de sorra

Estem molt tristos
per l’estat del nostre poble. I com que
creiem que vosaltres
ens podeu ajudar, us
demanem: que el poble torni a brillar com
l’estrella d’orient, amb
els carrers nets i l’espai
públic cuidat i en bon
estat. Que els esportistes tinguin un segon
pavelló i el Pla del Puig
el seu gimnàs, i que el
local del CAU sigui segur per infants i monitors. Que els nostres
estimats avis tornin a
tenir l'Esplai on reunir-se, que les entitats
vegin fet el seu Casal
i que la nostra policia
tingui la comissaria
nova. GRÀCIES!
Santfruitosencs/ques
Bon Nadal i Feliç 2022!

Perquè el 2022 sigui
ple de bones propostes, de projectes que
ajudin a seguir endavant malgrat les dificultats. Desitgem de
tot cor que cadascú
vulgui aportar un gra
de sorra, i no esdevenir
una pedra a la sabata.
La diferència entre ser
un gra de sorra i ser
una pedra a la sabata
és en l’estima pel poble. Rau en voler aportar per fer que tot sigui
millor,proposar i ajudar a fer possibles tots
els somnis. O en posar traves, entorpir, ser
allò que no suma ni
vol sumar. Des d’ERC
Sant Fruitós us desitgem unes molt bones
festes i que mai faltin
fils per teixir tots els
somnis.

Sant Fruitós prepara
el seu Nadal
Després de treure
aquest any el nostre
comerç al carrer amb
èxit, acabarem l’any
amb el primer Mercat
de Nadal. Un projecte
transversal d’entitats i
Ajuntament que servirà per atraure visitants al nostre poble
i activar encara més
el comerç local. També hem iniciat un cau
pels infants de Pineda
que ha arrencat amb
molta força. Sant Fruitós és un poble actiu
amb moltes activitats,
culturals, esportives,
educatives que cada
setmana podem gaudir i treballem perquè
això sigui cada cop
millor i de més qualitat. Us volem desitjar
unes Bones Festes!!!

Per primer cop
Als polítics els hi agrada molt anomenar
quan es fa una cosa
per primer cop, i la
veritat és que sempre
que es fa una cosa
per primer cop, els
riscos són evidents,
però també ho són les
oportunitats. Enguany
hem apostat per portar dos elements força
innovadors pel nostre
poble. El primer, serà
el Mercat de Nadal,
inspirat en aquells que
es fan als països nòrdics. L'altra innovació
que aportem, és la festa de Cap d'Any que
tindrà lloc al nostre
pavelló. Sant Fruitós
farà de tots dos un èxit
rotund i això sí que no
serà per primer cop...
Bones Festes!
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