
SFB | Sant Fruitós de Bages
FEBRER - MARÇ  2023 •  nº 61 •  www.santfruitos.cat

B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

19 de febrer:

Festa de l'Arròs

Servei gratuït 
de cures 

per a infants
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El parc de Can 
Figueras ja és 

obert al públic

Els Fruitons, 
nova proposta de 
turisme familiar
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Sant Fruitós, poble fort i valent, comença l’any amb em-
penta i energia: encara estem païnt els torrons i el tor-
tell que enfilem la Festa Major. I, sense treva, arriba de 
seguida la festa de l’arròs i el carnestoltes. 

I enguany, hem rebut amb il·lusió els Fruitons, uns és-
sers màgics que venen per acompanyar als infants a 
gaudir de la nostra història, i estrenem espai de lleure 
amb el parc de can Figueras i hem pogut recuperar el 
castell de focs amb la Sagrera com a escenari de fons. 

Amb aquestes novetats, com no podem dir que ens 
acostem a la festa de l’arròs amb energia renovada. Una 
festa de l’Arròs que esperem lluïda i per fi sense cap 
mena de restriccions, on petits i grans puguem gaudir 
de la festa més nostrada.

I podem mirar endavant perquè endarrera ens queda 
un bagatge de millores al poble, sempre amb les per-
sones al centre. Hem iniciat les reunions amb veïns de 
la Natura i Torroella per poder fer més confortables les 
seves llars; les obres del carrer Bontemps estam finalit-
zades, i faran que els vianants i conductors hi puguin 
passar molt més segurs; obres al carrer Padró que avan-
cen amb bon ritme, igual que les de l’Ajuntament vell; 
i un nou espai verd, de lleure, al parc de Can Figueras. 

Però no només parlem d’obres, parlem també d’ac-
cions, d’una nova edició dels ajuts per als subministra-
ments a les llars de Sant Fruitós,  l’estrena d’un nou ser-
vei de cura per infants, el Jugabages, i la creació de la 
xarxa de punts liles, a diferents establiments del nucli. 

Així doncs, la feina no s’atura, seguim endavant dia a 
dia, treballant per millorar Sant Fruitós cada dia, i fer 
bategar nostre poble. 

Ens trobem, als carrers i places, cada dia, i en especial el 
diumenge de l’arròs, trobem-nos totes i tots al Bosquet, 
per celebrar conjuntament aquesta festa tan especial. 

Molt bona Festa de l’Arròs! 
  

Àdria Mazcuñan i Claret
Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages
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Ajuntament ........... 93 878 97 00 
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19 de febrer: Festa de l'Arròs
El diumenge 19 de febrer 
la Festa de l'Arròs torna un 
any més al Bosquet amb el 
format complet i sense cap 
mena de restricció. Els ti-
quets per l'arròs es podran 
reservar en línia mitjançant 
el codi que hi haurà imprès 
al programa de mà.  Les en-
titats locals també en tin-
dran , com cada any, a la 
seva disposició. Enguany 
es consoliden les opcions 
d'arròs tradicional i d'arròs 
vegà. Pel que fa a les acti-
vitats es recuperen tots els 
actes tradicionals: botifarra-
da, ballada de sardanes, de 
gegants i de l'esbart Som 
Riu d'Or, concurs d'arrossos, 
concurs de pintura ràpida, 
trobada de puntaires, mos-

Reconeixement a empreses i comerços
La cinquena edició de la 
Nit Empresarial ha recone-
gut diverses empreses i co-
merços del municipi per la 
seva trajectòria o per dife-
rents aspectes en què han 
destacat: a la consolidació, 
a la solidaritat i responsa-
bilitat social, a la innova-

Festa Major d'hivern 2023

Concurs 
fotogràfic

Entre totes les fotografies 
publicades amb l'etique-
ta #FestaArròsSFB2023 a 
Instagram i amb menció 
a @ajuntamentsantfruitos, 
se sortejaran:
- 5 entrades dobles per a 
la programació del Teatre 
Casal Cultural.
- 5 llibres de la Història de 
la Festa de l’Arròs.
Totes les publicacions que 
també l’etiquetin @arros-
montsia, participaran en 
el sorteig  d'un lot de pro-
ductes Montsià. 

*Consulta les bases del concurs 
a www.santfruitos.cat

tra de comerç i entitats lo-
cals, fira d'artesania i con-
curs fotogràfic a les xarxes 
socials. En aquesta edició, 
el Toni Fàbregas Fàbrega i la 
Fina Galobart Comellas se-
ran la parella homenatjada 
de la festa. van servir l’arròs 
com a parella, per primera 
vegada, l’any 1972.

Fotografia grupal dels premiats i home-
natjats en l'edició 2022.

ció i desenvolupament, al 
foment de la cultura i les 
tradicions, als valors del 
comerç de proximitat, a la 
promoció i projecció del 
territori i a la trajectòria 
personal. La gala s'ha ce-
lebrat aquest desembre al 
Teatre Casal Cultural.

Pregoner: Centre Ocupacional 
La Sagrera

Ball de gegants i sardanes

Pregoner jove: Guillem Lozano Reconeixement als cossos que van lluitar 
contra l'incendi a Les Brucardes

Castell de focsEsmorzar amb les entitats locals

La setmana abans de la fes-
ta totes les llars del municipi 
rebran el programa de mà 
amb tota la informació de-
tallada.
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Can Figueras, un nou pulmó verd

Planifiquem la 
façana nordEls propietaris d'edificis 

d'habitatges de Torroella 
de Baix i de La Natura po-
den executar obres per mi-
llorar l'eficiència energètica, 
acollint-se a una subvenció 
que cobrirà entre el 40% i 
el 80% del cost d'aquestes. 
El municipi ha estat selec-
cionat com a beneficiari 
d'un fons Next Generation 
per un import màxim d'1,1 
milions d'euros. La subven-
ció inclou ajuts per millores 
com poden ser l'aplicació 
d'una nova façana, la reha-
bilitació de la coberta, la 
instal·lació d'energies re-

Les millores al carrer 
Bon Temps de Les Bru-
cardes han finalitzat i 
aquest mes de gener 
s'ha reobert aquest vial 
tan demanat pels veïns 
i veïnes. Els treballs de 
millora han consistit en 
la urbanització de l'àm-
bit amb la construcció 
de la vorera del marge 
est i l'arranjament del 
talús. D'aquesta mane-
ra els vianants ja poden 
transitar-hi amb totes les 
mesures de seguretat, ja 
que s'hi ha col·locat un 
mur de contenció de ga-
bions de pedra i s'han re-
tirat els blocs de formigó 
que hi havia fins ara.

Aquest gener s'ha inaugurat 
el Parc de Can Figueras un 
nou espai verd al municipi.
 

Durant l'estiu, l'Ajuntament 
ha realitzat els treballs 
d'adequació que han con-
sistit en el tancament peri-
metral, el condicionament 
dels accessos, la instal·la-
ció de nou enllumenat, la 
plantació de vegetació i la  
reconstrucció dels murs de 
pedra seca, d'alt valor pai-
satgístic. També s'han recu-
perat els recorreguts interns 
que hi havia antigament. El 
parc s'ha de concebre com 
a un entorn naturalitzat i 
boscós, i per tant, s'hi rea-
litzarà un manteniment de 
forma periòdica  però tenint 
en compte aquesta casuís-
tica. Alguns dels espais es-

S'obre el carrer 
Bon Temps

Habitatges més eficients

tan delimitats amb cordes 
per tal que no es malmetin 
algunes espècies. Aquesta 
finca va ser comprada a la 
família de Figueras, junta-
ment amb la casa i part del 
mobiliari i obres de l'artista 
i aquest  2022 s'ha adequat 
per obrir-la al públic. En el 
mateix parc també s'hi ha 
construït un jardí de pa-
pallones, un dels projectes 
guanyadors del pressupost 
participatiu 2021, una ini-
ciativa per tal de potenciar 
el retorn d'aquests insectes 

al municipi i alhora per fer 
pedagogia de la seva impor-
tància en el medi. La seva 
obertura es farà al mes de 
març quan es preveu  que la 
vegetació que s'hi ha plan-
tat ja hagi florit.

L'Ajuntament ha treballat 
en un document estratè-
gic per planificar el desen-
volupament de la façana 
nord del municipi. Són 28 
hectàrees que comprenen 
l'avinguda Lluís Companys, i 
el seu entorn, i el parc de la 
Torre del Sant  Martí. El do-
cument proposa diferents 
directrius pel seu futur des-
envolupament amb l'objec-
tiu de convertir aquest punt 
en una zona de concentra-
ció d'espais lliures i equi-
paments i relligada al nucli 
urbà a través d'espais verds.

novables i substitució dels 
sistemes de climatització, 
entre altres. El tant per cent 
que se subvencionarà s'ha 
determinat mitjançant un 
escalat on com més estal-
vi energètic s'aconsegueix, 
més alt és l'import subven-
cionat. L'Ajuntament ja ha 
celebrat reunions informa-
tives als barris i s'ha con-
tractat una persona refe-
rent del projecte que es pot 
contactar al correu sfb.ha-
bitatge@santfruitos.cat o 
per telèfon al 682 85 62 86 
per tal de sol·licitar més in-
formació o resoldre aquells 
dubtes que puguin sorgir.
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Ajut pels 
subministraments

Fil a l'agulla al carril bici

Més de 14 milions de pressupost
El pressupost munici-
pal pel 2023 ascendeix a 
14.053.828 €, la xifra més 
alta de la història del muni-
cipi i suposa un increment 
de l'11,41%. Aquest ha es-
tat possible tot i la conge-
lació de les taxes i impos-
tos municipals. L'augment 
pressupostari s'ha realit-
zat, principalment, gràcies 
a la mobilització del fons 
municipal de patrimoni 
del sòl, del qual fins al mo-
ment no se n'havia fet ús, 
i de l'adjudicació de nom-
broses subvencions fruit de 
les sol·licituds presentades 
per finançar diferents pro-
jectes al municipi. La des-
pesa corrent ha augmentat 
un 6,13%, degut principal-

Tot a punt pel pavelló i gimnàs 

Fins l'1 de març es poden 
sol·licitar els ajuts per al pa-
gament de les factures de 
subministraments energè-
tics. Aquest ajut  vol donar 
suport a les famílies per fer 
front a l'augment desorbi-
tat del preu de l'electricitat, 
el gas, el gasoil, el butà, la 
llenya o qualsevol submi-
nistrament bàsic. Pel 2023 
s'ha destinat una partida de 
20.000 € i s'atorgaran ajuts 
de 200 € per habitatge. En 
els darrers dos anys s'han 
atorgat 32.000 € en ajudes. 
Les sol·licituds poden trami-
tar-se en línia a www.sant-
fruitos.cat o presencialment 
a l'Ajuntament o a les ofici-
nes del carrer Padró.

ment a l'augment dels cos-
tos dels subministraments, 
la pujada del salari dels tre-
balladors i un augment de 
la despesa en la recollida i 
gestió de residus per tal de 
millorar el servei. El pres-
supost per a les inversions 
arriba als 4.292.761 €. Com a 
grans projectes cal destacar 
la construcció del nou pave-
lló i gimnàs de l'escola Pla 
del Puig, que ja s'ha licitat, el 
carril bici que connectarà el 
nucli amb Torroella de Baix, 
la urbanització del nou parc 
Bertrand i Serra, l'ampliació 
del cementiri municipal així 
com altres projectes impor-
tants d'arranjament de ca-
rrers i altres millores en la via 
pública i els equipaments.

L'Ajuntament ha adjudicat 
el contracte per a la redac-
ció del projecte i l'execu-
ció de les obres del pavelló 
esportiu i gimnàs de l'es-
cola Pla del Puig. Un cop 
formalitzat el contracte, es 
preveu que en un termini 
de cinc mesos es realitzin 
els treballs de redacció del 

projecte i puguin iniciar-se 
les obres que és previst que 
s'executin en catorze mesos.

David Uró, regidor d’urbanisme, Àdria 
Mazcuñán i Claret, alcaldessa, i Pep Claret, 
Conseller Delegat de Cots i Claret S.L.

La Generalitat ha licitat les 
obres de construcció d'una 
via verda a la carretera BV-
4501, a Pineda de Bages. 
Aquesta serà per a vianants 
i bicicletes i unirà els muni-
cipis de Manresa i Santpe-
dor, en un tram d'uns 3,5 
km, enllaçant Santpedor 
amb el Parc de l'Agulla i 
també adequant una con-
nexió fins al Parc de Can 

Font de Manresa. L'Ajunta-
ment ha treballat el projec-
te de forma conjunta amb la 
Generalitat i els ajuntaments 
de Manresa i Santpedor i el 
Consell Comarcal del Bages.  
La construcció d’aquesta 
via és un pas endavant cap 
a una mobilitat sostenible 
que permetrà connectar els 
municipis veïns a peu i en 
bicicleta.

Contenidors 
vigilats

Diverses àrees de reciclat-
ge del municipi ja dispo-
sen de càmeres de vigi-
lància per tal de detectar 
que se'n faci un ús correc-
te i evitar accions incívi-
ques. Aquests dispositius 
estan connectats remota-
ment i enregistren de for-
ma continuada, el que ha 
de permetre imposar san-
cions a aquelles persones 
que llencen les escombra-
ries fora o abandonen ob-
jectes vo-
luminosos. 
L 'actuació 
s'emmarca 
en la cam-
panya "A 
Sant Frui-
tós, fem-ho 
bé" .
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S E R V E I  D ' A S S E S S O R A M E N T

Hola!
Soc en Cyril Priego Lacour, 
tinc 14 anys i visc a Sant Frui-
tós de Bages.
Des de ja fa uns anys, tinc 
clar a què em vull dedicar 
quan sigui gran. Sempre que 
m'han fet la famosa pregun-
ta "de què voldries treballar 
quan siguis gran?" jo sem-
pre he contestat el mateix: 
periodista, perquè sempre 
m'ha agradat aquest món.
Durant aquests últims me-
sos havia pensat que potser 
ja era hora de començar a 
informar-me i,  a ser possi-

ble, tenir una mica d'expe-
riència en el sector així que 
vaig pensar que adreçar-me 
al Nexe Jove seria una bona 
idea. Vaig parlar amb les 
tècniques i vam començar 
un assessorament en el qual 
vam fer servir mètodes, un 
d'ells és el "Mètode Ikigai", 
un mètode japonès que sig-
nifica "raó de ser" en el qual 
es busca l'equilibri entre què 
desitges i el que vols,  valo-
rant els quatre punts més 
importants que són: passió, 
missió, vocació i professió.
En finalitzar l'assessorament, 
em van posar en contac-

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 dimecres 11 de gener de 
2023 ha quedat inaugurat 
de forma oficial el nou edi-
fici de l'escola Pla del Puig. 
El conseller d'educació Jo-
sep Gonzàlez-Cambray, l'al-
caldessa Àdria Mazcuñán, 
el regidor d'ensenyament 
Felip Echarri i la directora 
del centre, Marta Casas, han 
descobert la placa inaugural 
de l'edifici sota la mirada de 
tots els infants i famílies del 
centre.

S'inaugura l'edifici de Pla del Puig

te amb Ràdio Sant Fruitós 
(107,5 FM), l'emissora local, 
amb qui vaig acordar fer 
una reunió que va resultar 
ser molt positiva.
Animo a tot el jovent del 
poble que pensen en el seu 
futur a parlar amb el Nexe 
Jove per a començar a orien-
tar-se.
Vull donar les gràcies al fan-
tàstic equip del Nexe, que 
m'ha acompanyat durant 
aquest procés i que em va 
facilitar tots els contactes.

Cyril Priego Lacour

Cinema familiar 
en català 

A partir d'aquest febrer, 
cada primer diumenge de 
mes el Teatre Casal Cul-
tural es convertirà en una 
sala de cinema on els més 
petits podran gaudir de 
projeccions de pel·lícules 
en català i adequades a la 
seva edat. L'Ajuntament 
s'ha adherit al programa 
CineXic, una programació 
estable de cinema en ca-
talà fora dels circuits més 
comercials. Durant l'any 
es projectaran vuit pel·lí-
cules de qualitat artística 
i pedagògica, doblades al 
català, d'origen europeu i 
destinades al públic fami-
liar amb infants d'entre 3 
i 12 anys. Les entrades per 
les sessions seran gratuïtes 
fins als 10 anys i de 3 euros 
a partir dels 11 anys. Es po-
den comprar a www.sant-
fruitos.cat.

En el torn dels parlaments hi 
han pres part tres joves que 
van ser els primers alumnes 
de l'escola ara fa setze anys 
i dos alumnes que actual-
ment cursen 6è de primària. 
L'acte d'inauguració ha fi-

nalitzat amb una festa amb 
animació infantil i xocolata-
da al pati de l'escola.

Prèviament, el conseller, 
acompanyat per la delega-
da del Govern a la Catalunya 
Central, Montse Barniol, ha 
visitat les dependències de 
l'Ajuntament on ha signat el 
llibre d'honor del consistori 
i ha mantingut una reunió 
de treball on s'han tractat 
diferents temes de l'àmbit 
educatiu que afecten el mu-
nicipi.



Descobrim el poble amb els Fruitons

S E R V E I  D ' A S S E S S O R A M E N T
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Més punts lila

Conèixer la cultura, les tra-
dicions, el patrimoni i els es-
pais naturals del municipi es 
pot fer d'una manera diver-
tida gràcies als Fruitons, set 
éssers fantàstics que s'han 
amagat pel poble. Aquests 
personatges, en forma d'es-
cultures de dimensions hu-
manes, es troben ubicats 
en set punts del municipi, 
creant un itinerari que per-
met als visitants conèixer i 
descobrir tots els tresors i va-
lors del poble, alguns d'ells 
encara poc coneguts.

Diferents establiments 
comercials i els equipa-
ments de l'Ajuntament, la 
Biblioteca i el Nexe, seran 
punts liles, punts informa-
tius de referència per a la 
ciutadania en prevenció 
i sensibilització vers les 
violències masclistes. Els 
establiments del muni-
cipi que estiguin interes-
sats a adherir-se a aquesta 
iniciativa poden posar-se 
en contacte amb l'àrea 
d'Atenció a la Ciutadania 

Amb l'objectiu de millo-
rar la conciliació de les fa-
mílies i permetre que les 
cuidadores dels infants tin-
guin temps per a realitzar 
activitats del dia dia, o per 
participar de manera plena 
al mercat laboral, s'obre un 
espai lúdic i de joc gratuït, 
dirigit a nens i nenes des 
del 5 fins als 12 anys. Aques-
ta iniciativa és un projecte 
que vol donar suport de 
forma puntual a les dones 
per a la cura dels infants. 
Per tant, no es tracta d'un 
servei de canguratge fix, 
sinó d'una nova proposta 
per a facilitar la conciliació 

Servei gratuït de cura per a infants 
en dies ocasionals. El Juga 
Bages es farà a l'aula d'aco-
llida de l'escola Monsenyor 
Gibert els dilluns, dimecres 
i divendres, de les 5 a 2/4 de 
8 del vespre. Per accedir-hi 
caldrà fer una reserva prè-
via amb un mínim de 24 
hores d'antelació. Aquest 
projecte, impulsat des de 
l'àrea de les dones del Con-
sell Comarcal del Bages i 
que es farà en 16 municipis,  
compta amb el finança-
ment del programa Temps 

x Cures del Depar-
tament d'Igualtat 
i Feminismes de 
la Generalitat.

(C. Padró) o 
trucant al 
93 878 97 01.

Cadascun d'ells explica tot 
allò que s'amaga en aque-
ll punt i els elements més 
rellevants de la ubicació. 
Per realitzar la proposta cal 
recollir un llibret didàctic 

a l'Ajuntament, al Nexe o a 
la Biblioteca on s'explica la 
història de cadascun dels 
éssers i es donen pistes so-
bre on es pot trobar. Un cop 
localitzats els personatges 
els participants rebran un 
obsequi. Els nens i nenes de 
cicle mitjà de les escoles Pla 

del Puig, Monsenyor Gibert, 
Paidos i d'Els Companys han 
estat els encarregats de po-
sar nom a cadascun d'ells 
així com treballar a l'aula els 
valors que amaguen.

Donem vida a
 La Cooperativa

L'Ajuntament i La Coope-
rativa La Agrícola han sig-
nat una declaració d'in-
tencions per tal que "La 
Sala" esdevingui un espai 
compartit on es puguin fer 
tant activitats municipals 
com propostes de l'entitat. 
El consistori executarà les 
obres d'adequació del lo-
cal, com a contrapartida al 
lloguer de l'espai. La volun-
tat és recuperar aquest es-
pai amb 130 anys d'història 
que havia estat un impor-
tant punt de trobada i cul-
tura al municipi.

Mercè Casals, presidenta de La Coopera-
tiva i Àdria Mazcuñán i Claret, alcaldessa, 



A V U I  P A R L E M  A M B  L A  B E R T A  V I L L A R Á N ,  D I R E C T O R A  D E  L A  B I B L I O T E C 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

Des d'aquest gener la Berta 
és la directora de la Biblio-
teca del municipi en substi-
tució de Conxita Fenoy, qui 
s'ha jubilat aquest desem-
bre després de més de 30 
anys al capdavant de l'equi-
pament. 
Quin ha estat el teu reco-
rregut professional?
Vaig estudiar Bibliotecono-
mia i Documentació i vaig 
començar a treballar com 
a auxiliar a la Biblioteca del 
Casino de Manresa durant 5 
anys. En els darrers 9 anys he 
treballat a la Diputació de 
Barcelona com a bibliote-
cària, cosa que m'ha permès 
treballar en diferents equi-

paments i així conèixer ma-
neres de treballar, fet que 
m'ha fet agafar experiència 
en el món de la biblioteca 
pública.
Coneixies la biblioteca mu-
nicipal?
Fa 9 anys vaig estar un es-
tiu treballant al municipi, a 
l'antiga biblioteca. En tinc 
un molt bon record, era un 
equipament petit i el trac-
te amb els usuaris era molt 
proper. L'equipament actual 
és molt més gran, modern i 
lluminós, i amb diferents es-
pais que permeten fer-hi un 
munt d'activitats, però en-
cara s'hi respira aquell tracte 
proper i familiar.

Com ha estat la incorpora-
ció?
Aquests primers dies de 
treball m'han permès co-
mençar-me a situar per  
conèixer l'equip i l'entorn, 
veure les activitats que s'hi 
fan i les ganes fer-ne de 
noves. Les biblioteques en 
els darrers anys han fet un 
salt molt important per fer 
d'aquests equipaments llocs 
on, a banda d'anar a estu-
diar i fer préstecs de llibres, 
siguin un punt amb moltes 
propostes educatives i so-
cials. La idea és continuar 
treballant perquè la pobla-
ció segueixi tan engrescada 
amb aquest equipament.
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Tripartit, això no és 
governar

Un indret al món ano-
menat Sant Fruitós 

Un nou any amb 
il·lusió

Govern: treballar per 
millorar

Tanquem l’any amb  
el consolidament del 
Mercat de Nadal, du-
plicant resultats i la in-
corporació de la Pista 
de Gel que ha conver-
tit el nostre municipi 
en nucli de visitants 
de molts municipis 
de la nostra comarca 
potenciant el comerç 
i restauració local. Pro-
jectes que han arribat 
per quedar-s'hi. Des 
de l’àrea iderada per 
Estrella Morales es va 
presentar el nou pla 
local de joventut que 
guiarà les futures polí-
tiques de l’àrea. Un pla 
dinàmic, transversal i 
flexible amb millores 
i noves propostes per 
incidir en el desenvo-
lupament dels joves 
i donar-los suport i 
acompanyament.

Fer veure que es fan 
coses al poble 4 mesos 
abans de les eleccions 
no és governar, és fer 
de polític. Dir que co-
mencen unes obres i 
tenir-les setmanes pa-
rades, no és governar. 
Prometre coses als 
ciutadans per després 
no complir-les, no és 
governar. Escoltar tan 
sols els elogis, no és 
governar. Governar és 
llevar-se cada dia i fer 
coses, petites i grans, 
durant tots i cadascun 
dels dies de la legis-
latura, és fer el què es 
promet, és escoltar la 
crítica. A Sant Fruitós 
hem tastat com és un 
govern de polítics i no 
de persones que vo-
len el millor pel nostre 
poble sense partits ni 
colors.   

Des del govern hem 
realitzat un gran tre-
ball per millorar poble. 
Hem iniciat i millorat 
nombroses obres com 
la renovació de carrers 
i d’infraestructures. 
Hem implementat 
programes per millo-
rar la qualitat de vida 
dels santfruitosencs 
i santfruitosenques 
amb la  creació de 
parcs i espais verds i la 
promoció de l’esport i 
la cultura. També hem 
activat programes per 
ajudar a famílies i per-
sones vulnerables.I 
per sobre de tot, hem 
treballat amb i per les 
persones, perquè ens 
estimem Sant Fruitós 
i treballem per poder 
aconseguir un poble 
encara millor per viu-
re.

El que és innegable 
és que Sant Fruitós no 
s'atura. En els darrers 
2 anys, tot i haver patit 
situacions globalment 
dramàtiques, hem 
guanyat nous espais 
que eren necessaris 
pel nostre dia; La ges-
pa del camp de futbol 
i l'endreça del seu en-
torn; els vestidors del 
pavelló vell i la licitació 
per realitzar l'obra del 
nou pavelló i gimnàs; 
l'Escola Pla del Puig; 
la reforma de l'esplai, 
l'obertura de l'espai de 
Can Figueras, i la llista 
no s'acaba... Però per 
damunt de tot, nosal-
tres els socialistes, ens 
quedem amb el teixit 
social que cada cop 
més fa de Sant Fruitós 
un lloc al món on to-
thom s'hi troba a gust.


