
SFB | Sant Fruitós de Bages
FEBRER - MARÇ 2022 •  nº. 56 •  www.santfruitos.cat

B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

Festa de l'arròs

27 de febrer

 de 2022

Servei d'ajuda 
per fer  

 tràmits 
electrònics

· pàg 3· · pàg 4 · · pàg 5 · · pàg 7·

Nou model de 
gestió per a la  
neteja de les 

lleres

S'inaugura 
l'espai de la 

memòria

L'espai de la memòria,L'espai de la memòria,
recordar per no oblidarrecordar per no oblidar



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

·2·

Amb el fred del febrer ens arriba la Festa de l’Arròs, una 
vegada més condicionada i incerta.Treballem amb la 
seva preparació amb el millor dels desitjos que torni a 
ser la festa que els santfruitosencs i santfruitosenques 
mereixem, la festa en què totes i tots ens retrobem al 
bosquet compartint un àpat amb alegria. De ben segur 
que enguany no podrà ser un Arròs tradicional, però de 
ben segur tindrem Festa de l’Arròs!

Acabant el mes de gener inauguràvem l’Espai de la 
Memòria, un indret que ens convida a totes i tots a la re-
flexió del què va passar i que no podem oblidar, perquè 
no torni a esdevenir. Un espai que vol retre homenatge 
a tot aquell qui, d’una manera o altra, va patir a causa 
de la guerra civil o la segona guerra mundial, homenat-
ge a totes i tots, homenatge a les víctimes.

I encetem el mes de febrer amb l’entrega dels Premis 
de periodisme social Lluís Espinal. Uns premis que han 
de servir per seguir posant en valor la figura de Lluís Es-
pinal, però sobretot volem posar de relleu la necessitat 
de fer paleses i evidents les situacions de desigualtat i 
injustícia que avui encara duren, el periodisme de de-
núncia que tan defensà i caracteritzà Lluís Espinal és 
una de les maneres de reivindicar les desigualtats i des 
d’aquí volem servir d’altaveu.

Perquè aquest és un dels objectius del nostre mandat, 
fer de Sant Fruitós de Bages un poble on la solidaritat 
i l’acollida siguin una prioritat, on totes i tots tinguem 
igualtat d’oportunitats i no existeixin les discrimina-
cions de cap tipus. Donem veu als que no en tenen i 
treballem perquè totes i tots tinguem oportunitats. Un 
poble per les persones i amb les persones.

Que tinguem una molt bona Festa de l’Arròs!

 
 

  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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La Festa de l'Arròs torna al Bosquet

El diumenge 27 de febrer 
la Festa de l'Arròs tornarà 
al Bosquet i la plaça Alfred 
Figueras amb el seu format 
tradicional, després que en 
l'anterior edició es va haver 
de celebrar a cada casa. A 
causa de l'actual situació sa-
nitària, la festa es recupera, 
però es limitaran els afora-
ments i la participació en 
les diferents activitats per 
tal d'evitar aglomeracions 
i minimitzar riscos. Com a 
novetat, per primera vegada 
els tiquets per l'arròs s'hau-
ran de reservar en línia a tra-
vés de la web municipal i es 
podrà escollir entre menjar 
l'arròs al Bosquet o empor-
tar-se'l a casa. Per tal d'evitar 

Reconeixement a empreses i comerços
La 4a edició de la Nit Em-
presarial ha reconegut un 
total de 24 empreses i co-
merços del municipi per la 
seva trajectòria o per dife-
rents aspectes en els quals 
han destacat. La gala s'ha 
celebrat a Sant Benet de 
Bages. 

Festa Major d'hivern 2022

Concurs 
fotogràfic

Entre totes les fotografies 
publicades amb l'etique-
ta #FestaArròsSFB2022 a 
Instagram i Facebook, se 
sortejaran:
- 5 paquets de dues en-
trades per la programació 
del Teatre Casal Cultural.
- 5 paquets de 2 entrades 
pel concert de BUHOS. 
- 5 llibres de la Història de 
la Festa de l’Arròs.
Entre totes les publica-
cions que també l’etique-
tin @arrosmontsia, parti-
ciparan en el sorteig  d'un 
lot de productes Montsià. 
Consulta les bases a www.
santfruitos.cat

multituds s'establiran dife-
rents punts de recollida de 
l'arròs. Pel què fa a les acti-
vitats de la festa es recupe-
ren totes les propostes d'an-
teriors edicions, limitant-ne 
el nombre de participants: 
botifarrada, ballada de sar-
danes i gegants, concurs 
d'arrossos, concurs de pin-
tura ràpida, trobada de pun-
taires, mostra de comerç i 
entitats locals, fira d'artesa-
nia i concurs fotogràfic per 
xarxes socials. La setmana 
abans de la festa totes les 
llars del municipi rebran el 
programa de mà amb tota 
la informació detallada so-
bre com funcionarà el re-
partiment dels tiquets.
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Oberta l'avinguda 
Girona

L'Ajuntament ha aplicat un 
nou model per tal que les 
lleres fluvials del municipi 
estiguin en bon estat de 
neteja i conservació durant 
un període de temps més 
llarg, el què suposarà un 
estalvi econòmic. Aques-
ta nova gestió implica, per 
una banda, que en comp-
tes de tallar les plantes in-
vasores, s'arranquen des de 
l'arrel per tal que el rebrot 
sigui més lent, i per l'altra,  
se sembren llavors d'espè-
cies de ribera que ajuden 
a consolidar els torrents i 
eviten que el canyissar en-
vaeixi la zona. També es 

Nou model pel manteniment 
de les lleres fluvials

Aquest gener s'ha obert a 
la circulació la renovada 
avinguda Girona. Les obres 
han consistit en la urbanit-
zació del voral oest. Con-
cretament, s'hi ha cons-
truït una vorera ampla per 
poder accedir als equipa-
ments escolars amb se-
guretat i fins al cementiri. 
També s'ha dotat la zona 
de serveis i d'un nou apar-
cament municipal.

Nova pista de 
vòlei platja

El municipi compta amb 
un nou equipament espor-
tiu, una pista de vòlei pla-
tja, ubicada just al darrera 
de l’escola Pla del Puig, a 
tocar del pavelló d’esports.
Aquesta nova instal·lació 
substitueix l’antiga pista 
que es va haver de supri-
mir degut a les obres de 
construcció de la nova es-
cola. La pista estarà oberta 

Aquest mes de desembre 
han entrat en funciona-
ment els nous vestidors del 
pavelló d'esports. Les obres 
han consistit en la reforma 
integral de la planta baixa 
redistribuint les zones per 
tal de poder disposar de 6 
vestidors pels esportistes, 
2 vestidors per a àrbitres, 1 
sala tàctica d'equips, 1 ma-
gatzem i 1 sala d'instal·la-
cions.

Vestidors en 
funcionament

de dilluns a diumenge en 
horari diürn i podrà fer-ne 
ús tothom qui ho desitgi. 
Per tal d’assegurar una bona 
convivència, caldrà que els 
usuaris que es trobin a la 
pista estableixin torns de joc 
per tal que tothom en pugui 
gaudir. Les persones menors 
d’edat hauran d’anar acom-
panyades d’un d’adult.Cal 
comptar amb el civisme de 
tots i totes per un bon man-
teniment de la instal·lació, 
deixant l’espai net de deixa-
lles i en bon estat.

duen a terme tasques de 
retirada de sediments que 
puguin reduir la capacitat 
de desguàs de les lleres. Els 
treballs de neteja s'estan 
realitzant al torrent de les 
Feixes del Torrent Bo i del 
Riu d'Or i també en el tram 
final del torrent de Torroella 
a la desembocadura cap al 
riu Llobregat.  Aquest pro-
jecte és finançat al 100% 
per l'Agència Catalana de 
l'Aigua, un cop s'han ac-
ceptat dos projectes pre-
sentats pel consistori. El 
cost total de les actuacions 
és de 80.000 €.
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Ajut per tràmits 
electrònics

Ajut pels 
subministraments

Descarregar un certificat, 
demanar hora al CAP, ges-
tionar cites amb el SEPE o 
sol·licitar una ajuda pública 
a través de canals electrònics 
sovint suposa, per a mol-
tes persones, una dificultat.
Per tal que tota la ciutadania 
pugui accedir a tots aquests 
tràmits, l'Ajuntament ha 
obert el nou servei Connec-
ta't, des d'on es dóna suport 
presencial amb tots aquests 

Un impuls pel 
jovent

300 puzzles 
per a infants

Nova coberta i 
pèrgola

temes relacionats amb les 
TIC. El servei està ubicat a 
l'Oficina de Recuperació 
Econòmica del municipi, a 
l'edifici del Nexe- Espai de 
Cultura, i està obert els di-
marts de 9 a 11 del matí i els 
dijous de 5 a 7 de la tarda.
Els usuaris que vulguin 
fer ús d'aquesta nova ini-
ciativa poden dirigir-s'hi 
presencialment sense ne-
cessitat de demanar cita.
L'Ajuntament impulsa 
aquest nou servei per do-
nar resposta i solució a la 
ciutadania que ara com 
ara té dificultats per a rea-
litzar aquests tipus de 
gestions,  que arran de la 
pandèmia s'han conver-
tit en cada vegada més 
habituals en el dia a dia.

La segona convocatòria 
d'ajuts per a fer front al 
pagament de les factures 
dels subministraments 
elèctrics és oberta fins al 
15 de febrer. Recordem 
que es tracta d'un ajut de 
200 € per llar i serveix per 
cobrir les despeses tan 
d'electricitat, aigua, butà, 
llenya..., L'Ajuntament hi 
ha destinat una partida 
de 30.000 €. Les perso-
nes interessades poden 
sol·licitar-ho presencial a 
l'Ajuntament o per via te-
lemàtica a
www.santfruitos.cat

Els més de 300 puzles 
que es van utilitzar per 
l'acció solidària per a re-
captar fons per a la Mara-
tó de TV3, cedits per l'em-
presa Educa Borràs, s'han 
entregat a les escoles del 
municipi, les associacions 
de famílies dels centres, 
la Biblioteca Municipal, 
l'aula socioeducativa mu-
nicipal, Càritas Sant Frui-
tós i l'àrea de pediatria de 
l'Hospital de Sant Joan de 
Déu de Manresa. L'acció, 
organitzada pels volunta-
ris de Sant Fruitós amb La 
Marató, va recaptar un to-
tal de 743 €.

L'Ajuntament ha renovat 
l'aïllament tèrmic de la 
coberta de la llar d'infants 
i ha instal·lat una nova 
pèrgola al pati. Aquestes 
millores permetran fer 
més sostenible l'equipa-
ment. Properament, s'ins-
tal·laran els nous mòduls 
educatius, projecte guan-
yador dels pressupostos 
participatius 2021.

La Fundació Impulsa, en 
col·laboració amb l'Ajun-
tament, ha becat a qua-
tre joves del municipi 
per tal que puguin cursar 
estudis de formació pro-
fessional. Aquesta inicia-
tiva promou la igualtat 
d'oportunitats, ja que, per 
una banda, s'ofereixen re-
cursos econòmics i mate-
rials, i a la vegada també 
es fa un acompanyament 
vital per part d'un pro-
fessional. Aquests joves 
completen l'experiència 
oferint al municipi, unes 
hores de voluntariat en 
una entitat social. Du-
rant els mesos de febrer 
i març es farà la selecció 
dels nous joves becats. 
Aquesta selecció la realit-
zen des dels centres edu-
catius.
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M É S  H O R E S  D E  N E X E

El Nexe Espai Jove obrirà 
també les tardes dels diven-
dres a partir d'aquest mes 
de febrer. Des de l’àrea de 
joventut creiem fermament 
que aquesta ampliació 
d'horari serà molt beneficio-
sa pels i les joves del nostre 
municipi.
Cada divendres oferirem 
una programació estable 
d'activitats variades per tal 
que tothom hi trobi allò que 
més li agrada.
Aquesta programació es 
realitzarà de forma conjunta 
amb els i les joves per tal de 
fer-los partícips i oferir-los 
propostes adients als seus 
interessos: tallers de cuina, 
jocs de taula, esdeveniments 

esportius, classes d'idio-
mes o de dibuix... i tot allò 
que proposin i sigui viable! 
Aquesta ampliació sorgeix 
de la voluntat per part de la 
regidoria de poder ampliar 
l’horari d’atenció i servei als 
i les joves i de la detecció 
de noves necessitats entre 
el jovent, que van des de la 
necessitat d'ampliar el seu 
horitzó d'oportunitats fins a 
convertir un oci purament 
lúdic en experiències de 
valor i que serveixin de re-
ferència per a la vida quoti-
diana del futur.
Creiem que serà molt pro-
fitós pels i les joves formar 
part de les activitats dels 
divendres, ja que les res-

triccions socials derivades 
de la pandèmia han inci-
dit de forma molt nega-
tiva en aquest col·lectiu. 
En els darrers dos anys el 
benestar social ha passat a 
un segon o tercer pla i ara 
és més important que mai 
prendre mesures que facin 
valdre aquelles coses que 
els adolescents no poden 
substituir.
Des del Nexe Espai Jove 
creiem fermament que cal 
escoltar i atansar la mà al 
jovent per conèixer les se-
ves demandes i necessitats 
i això fa de Sant Fruitós de 
Bages un poble inclusiu. 
 
Nana Fullana, 
dinamitzadora

Espai per a 
la músicaEl proper mes de març es 

presentarà el nou Pla Local 
de Joventut que establirà les 
línies polítiques que es du-
ran a terme al municipi du-
rant el període 2022-2025. 
Aquest pla consta de dife-
rents fases la primera de les 
quals és la diagnosi on s'hi 
reflecteix la situació actual 
dels i les joves recollint les se-
ves necessitats, interessos… 
Per a realitzar aquesta diag-
nosi, s'han realitzat diverses 
entrevistes, enquestes, ta-
llers i trobades joves amb la 
població d’entre 15 i 30 anys. 
També, s'han realitzat tau-
les tècniques amb diferents 
professionals del sector. A 
partir de totes les opinions 
i valoracions recollides, s'ha 
establert que aquest pla de 
futur haurà d'actuar en dos 
eixos principals. D’una ban-

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

Treballant pel futur del jovent

Properament, entraran 
en funcionament dos 
bucs d'assaig per a mú-
sics al Nexe Espai Jove. 
En aquestes dues sales 
s'estan duent a terme 
tasques d'insonorització 
per tal que quan s'esti-
gui assajant no es moles-
ti a la resta d'usuaris de 
l'equipament. Aquests 
bucs es podran reservar 
gratuïtament per a assa-
jar.

da, la participació sociocul-
tural i el benestar psicoso-
cial dels i les joves i, d'altra 
banda, la diversitat i inclusió 
en la transició escola-treball.  
A partir d’aquesta diagnosi 
i dels dos eixos, s’estan con-
cretant les actuacions, pro-
grames, projectes i recursos 
que s'adreçaran a la gent 
jove del municipi. A Sant 
Fruitós de Bages el col·lec-
tiu de joves està format per 
1.430 persones, el que supo-
sa un 16,2% de la població.
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Els amics i familiars de les  
víctimes, i dels i les qui van 
patir les conseqüències de 
la Guerra Civil Espanyola i 
de la Segona Guerra Mun-
dial, compten amb un punt 
de trobada al municipi per 
a la memòria i el record dels 
seus éssers estimats. Aquest 
nou espai es troba als jar-
dins de la plaça de la Vila, 
darrere de l'ajuntament. 
Aquesta zona tranquil·la i 
espaiosa està presidida per 
l'escultura "Memòria", obra 
de l'artista santfruitosenca 
Neus Serra.

Un espai per a la memòria

El Museu està de 
celebració

Més de 20.000 visitants a la Biblioteca
sones. Gairebé 300 nens i 
nenes de les escoles han 
visitat l'equipament amb 
la seva classe i, aquest 2021, 
105 persones s'han donat 
d'alta com a nous usuaris. 
L’equipament encara no 
ha recuperat les visites re-
budes l’any 2019 (més de 
33.000) però ja ha superat, 
amb escreix, els 16.000 visi-
tants de l’any 2020. Aques-
tes xifres demostren que la 
Biblioteca és un espai indis-
pensable per a la vida cul-
tural del municipi.

Aquest 2021 un total de 
21.582 persones han visi-
tat la Biblioteca municipal. 
A banda de l'activitat de 
préstec, que enguany han 
arribat a la xifra de 23.641 
documents, l'equipament 
cultural organitza al llarg 
de l'any nombroses activi-
tats culturals dirigides tant 
a públic adult com infantil: 
clubs de lectura, de cinema 
i de teatre, l'hora del conte, 
xerrades, tallers, presenta-
cions de llibres..., on hi han 
pres part un total 855 per-

Deportats sanfruitosencs

Artur Cura Bosch

Naixement: 24 de maig de 
1904.
Captura: Territori de Bel-
fort, juny 1940.
Camp de presoners al 
front: 140 Belfort.
Camp de presoners de 
guerra: XI-B Fallingbostel
Comboi: surt el 25 de ge-
ner de 1941.
Arribada a Mauthausen: 
27 de gener de 1941.
Lloc i data de la mort: Gu-
sen, 10 de gener de 1942.

Naixement: 26 de novem-
bre de 1893.
Captura: Territori de Bel-
fort, juny 1940.
Camp de presoners al 
front: 140 Belfort.
Camp de presoners de 
guerra: XI-B Fallingbostel
Comboi: surt el 25 de ge-
ner de 1941.
Arribada a Mauthausen: 
27 de gener de 1941.
Lloc i data de la mort: Gu-
sen, 8 de juliol de 1941.

Antonio Escalé Claramunt

Aquest gener, el Museu 
de la memòria de la vinya 
i el vi, ha celebrat els seus 
primers 12 mesos amb les 
portes obertes. En aquest 
període, 1.550 persones 
s'han apropat a l'equipa-
ment per conèixe'l, visitar 
una exposició o participar 
en alguna de les nombro-
ses activitats que s'hi or-
ganitzen. Recordem que 
cada dissabte a les 12 del 
migdia el Museu ofereix 
visites guiades gratuïtes.

El segon element que con-
forma el memorial, són 
dues llambordes Stolpers-
teine en record a Antonio 
Escalé Claramunt i Artur 
Cura Bosch, santfruitosencs 
deportats al camp de con-
centració de Mauthausen.
Aquestes llambordes, im-
pulsades per l'artista ale-
many Gunter Demnig, 
homenatgen a totes les víc-
times deportades a camps 
de concentració nazis. L'es-
pai s'ha inaugurat el 30 de 
gener amb familiars de les 
víctimes i representants de 
l'associació de l'Amical de 
Mauthausen, del Memorial 
Democràtic i amb alumnes 
de l'institut Gerbert d'Auri-
llac, impulsors de la recerca 
històrica.
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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 jove escriptora santfruito-
senca Marina Altimira ha estat 
escollida aquest 2022 com a 
pregonera jove del municipi en 
el marc de la Festa Major d'Hi-
vern.

Quan comença la teva afició 
per l'escriptura? De petita es-
crivia històries de temes que 
m'agradaven i els hi ensenya-
va als meus pares. L'escriptura 
sempre ha estat dins meu. Do-
na'm un paper i un boli i t'escric 
una història. La lectura també 
ha alimentat molt aquesta pas-
sió.

Com és el teu procés creatiu? 
Per escriure el meu primer lli-
bre m'asseia a la cadira, posava 
música i deixava fluir les fra-

ses. La majoria de llibres que 
llegeixo són novel·les romàn-
tiques, el meu gènere preferit, 
i també és el gènere amb què 
em sento més còmoda escri-
vint. M'encanta escriure sobre 
l'amor o les traïcions.

Com ha estat la publicació del 
teu primer llibre? Ha sigut un 
somni fet realitat. Fa poc que 
vaig publicar-lo, però sempre 
m'emociono quan algú em fa 
alguna crítica o em diu que l'es-
tà llegint. De moment no estic 
treballant en cap nou llibre, així 
i tot setmanalment faig la sec-
ció de misteri i ficció "Crims a 
Sant Fruitós" al Montpeità.

Com ha estat l'experiència de 
ser pregonera? Quan l'ajunta-

ment em va contactar em vaig 
quedar bocabadada, em va sor-
prendre moltíssim que confies-
sin en mi, i em va encantar. Vaig 
sentir-me molt còmode men-
tre feia el pregó, tot i els nervis, 
vaig passar-m'ho genial. Vaig 
parlar sobre l'esperança i la ne-
cessitat de tenir a les persones 
que estimem al voltant, sen-
tir-les com una llar. Vaig parlar 
del fet que aquesta diada és 
molt important i no la podem 
fer oblidar. I estic molt conten-
ta amb el meu discurs. Podria 
haver estat més llarg, més curt. 
Però per mi va ser perfecte.

Àrea de comunicació: Pl. de la Vila,1. Telf. 93 878 97 00 | Fax 93876 04 86 | comunicacio@santfruitos.cat

Segueix-nos a: www.santfruitos.cat

Mirant al futur, 

treballant

Nota aclaratoriaEls projectes 

no s'aturen

Ja estem preparant la 
Festa de l'Arròs

Després de tancar 
l’any amb el nou pro-
jecte del Mercat de 
Nadal i també amb la 
recuperació de la Nit 
Empresarial on es va 
reconèixer, a part de 
trajectòries i innova-
ció, aquelles empreses 
resilents amb la CO-
VID, encetem el 2022 
amb nous projectes: 
l’obertura del Nexe 
Jove els divendres 
amb una programa-
ció fixa, el projecte de 
la pista poliesportiva a 
la Natura, el canvi d’aï-
llament de la coberta 
de la Llar d’infants i la 
millora del projecte 
de pressupostos par-
ticipatius  per la Llar, 
adaptant els pavi-
ments del pati per mi-
llorar l'espai educatiu.    

Fem una tasca rigo-
rosa a l’oposició, però 
també preparem el 
futur del nostre poble. 
Davant del despreci 
del Tripartit a les tra-
dicions arrelades (p.ex. 
s’han carregat la Fira 
de Santa Llúcia, la Nita 
i en Fruitós del Batibu-
ll i a l’Home dels Nas-
sos, al Pregó totes les 
cançons en directe fo-
ren en anglès, etc.) no-
saltres treballem per 
recuperar allò nostre. 
Davant la manca d’in-
versió i l’aturada de 
projectes en marxa, 
treballem per recupe-
rar-ne el nivell neces-
sari i possible. Davant 
l’abandonament de la 
via pública i els serveis, 
treballem per ser un 
referent de nou. Mi-
rem al futur.

Ben iniciat el 2022, se-
guim treballant amb 
il·lusió. Per això, des-
prés del Nadal, amb 
estrena del Mercat, el 
concert de Dàmaris 
Gelabert, d’una Ca-
valcada espectacular, 
la Festa Major amb 
uns pregons de luxe, 
sardanes i ballada 
de gegants i teatre.  
I perquè no oblidem la 
ignomínia que va pas-
sar, i perquè no torni a 
succeir, hem inaugurat 
l'espai de la memòria. 
I seguirem treballant 
per un poble més 
amable, amb l’Avin-
guda Girona reno-
vada i amb moltes 
obres més, que faran 
de Sant Fruitós un po-
ble millor per tothom.  
I sempre amb la mira-
da endavant!

En el darrer ple, la nos-
tra agrupació va votar 
a favor d'una moció 
que pretenia recol-
zar el català a l’escola 
per mantenir un siste-
ma que els socialistes 
sempre hem defensat 
com eina de cohesió i 
que ha fet possible el 
bilingüisme real i que 
li deben especialment 
a la Marta Mata i al 
Pepe González. Du-
rant el ple ja vàrem 
explicar les reticències 
que teníem respec-
te al text però no vers 
l’essència del mateix. 
Per tant, per dir-ho ras 
i curt, la nostra postu-
ra a més de ser serio-
sa i coherent amb els 
nostres principis so-
cials anava a favor del 
català i mai en contra 
del castellà.


