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B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

Es presenta 
l'avantprojecte 
del nou pavelló 

i gimnàs de 
l'escola

De l' 1 al 30 de 
juny, vota les pro-
postes finalistes 
del pressupost 

participatiu
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Les piscines 
municipals  

obren portes el 
dia 17 de juny

Festa Major 
d'estiu, 

del 28 de juny al 
4 de juliol

Nou pavelló, i gimnàs per a la nova escola



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·

Moment de canvis, nous reptes, 
noves il·lusions conjuntes.

El mes de juny és mes de canviar moltes coses. Canviem 
d'estació, els estudiants acaben el curs i alguns encaren 
nous reptes i projectes de vida. Ens il·lusiona l'arribada 
de l'estiu, de les vacances més que merescudes, i, en-
guany, un estiu sense restriccions. I la Festa Major i les 
festes dels barris, que arriben en menys d'un mes.
Fa uns dies celebràvem la setmana de la gent gran, 
amb gran participació i gaudi en tots els actes que es 
van programar, recuperant els somriures i les abraça-
des que l'any passat no vam poder tenir. 
Vam fer una visita a la Maternitat d'Elna, per fer visi-
ble el paper transformador que les dones hem tingut 
històricament. Capacitat de lluita, treball incansable 
per canviar les condicions de vida de les dones en els 
camps de refugiats.
I la més que reeixida participació de Sant Fruitós a l'edi-
ció d'enguany de l'ExpoBages, amb representativitat de 
totes aquelles entitats que hi van voler ser, i amb un es-
tand que feia embadalir a tots aquells que hi passaven.
Fem recompte de la feina feta, del rumb que manté 
l'Ajuntament treballant al costat de les persones i amb 
les persones, feina feta adreçada a millorar la vida dels 
santfruitosencs i santfuitosenques.
Així iniciem el període per poder votar en els pressu-
postos participatius, entre les propostes fetes per veï-
nes i veïns, en breu estrenarem un renovat camí de cal 
Traper, i acabat l'estiu començaran les obres del segon 
tram del carrer Padró; treballem també per la recupe-
ració de la llera del riu d'Or, i l'adequació d'un espai tan 
emblemàtic com l'entorn de Can Figueras. I hem pogut 
conèixer com serà el nou pavelló i el gimnàs de l'escola 
Pla del Puig.
Acabant de tancar ja tota la programació de la Festa 
Major d'aquest estiu, que hem preparat conjuntament 
amb les entitats del poble, fent feina d'equip per tal 
de poder ser més amatents a les voluntats de veïnes i 
veïns.
I seguim pensant que aquest és el camí a seguir.Posar 
sempre les persones al centre. I a partir d'aquí, resoldre 
i treballar.

  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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El nou pavelló, i gimnàs de la nova escola, pren forma

L'Ajuntament disposa de 
l’avantprojecte  del nou 
pavelló esportiu,  i gimnàs 
de la nova escola Pla del 
Puig, que permetrà comp-
tar amb un nou espai per 
a la pràctica esportiva al 
poble i dotarà el centre 

educatiu d'un gimnàs nou, 
modern i funcional. L'actual 
pavelló ha quedat petit a 
causa del gran increment 
d'esportistes que hi ha ha-
gut als clubs en els darrers 
anys. Aquesta necessitat de 
comptar amb un nou espai 

i, per altra banda, el com-
promís que va adquirir 
l'Ajuntament amb la Ge-
neralitat per a fer-se càrrec 
de la construcció d'un 
gimnàs per a la nova esco-
la, trobaran resposta amb 
aquest nou equipament.

El pavelló i gimnàs es cons-
truirà dins una parcel·la al 
sector del Puig. L'edifici es 
concep en dos espais di-
ferenciats. Per una banda, 
a l'espai principal s'hi ubi-
ca la pista poliesportiva, els 
magatzems i les graderies i 
dos vestidors, i en l'espai se-
cundari s'hi troba la recep-
ció, el gimnàs, dos vestidors 
més i la sala d'instal·lacions. 
L'edifici comptarà amb dos 
accessos independents, 
L'accés principal es realit-
zarà des del passatge de 
les Barraques de Vinya i 
l'accés secundari al recinte 
serà tant a través del pati de 
l'escola. El gimnàs, que es 
concep com a una extensió 
del pati, comptarà amb dos 
vestidors i estarà connectat 

amb la pista a través d'una 
rampa. La pista serà la zona 
central de l'equipament, a 
peu de carrer, a través de la 
qual es distribuiran la resta 
de serveis. La seva superfície 
permetrà encabir una pista 
de futbol sala o d'handbol 
i també una pista longitu-
dinal de bàsquet i voleibol. 
A més, es marcaran pistes 
transversals que, tot i no te-
nir les mides reglamentàries, 
permetran l'entrenament i 
les competicions escolars. 
A peu de pista es construi-
ran dos vestidors d'ús exclu-
siu per aquesta, així com els 
serveis auxiliars d'infermeria 
i els vestidors dels àrbitres. A 
l'extrem nord es construirà 
una graderia per al públic 
a la qual s'accedirà des del 

vestíbul i sota de la mateixa 
s'hi ubicaran els magatzems 
per al material. L'edifici es 
concep com un equipament 
sostenible i s'hi instal·laran 
plaques fotovoltaiques.

Aquest avantprojecte mar-
ca les directrius que s'hau-
ran de seguir a l'hora de 
redactar el projecte i execu-
tar les obres de construcció 
que pròximament sortiran 
a concurs públic. El docu-
ment elaborat segueix els 
criteris establerts pel Con-
sell Català de l'Esport i del 
Departament d'Ensenya-
ment i ja s'ha presentat a 
les entitats esportives que 
en podran fer ús i a l'equip 
directiu i de docents i a les 
famílies de l'escola.
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Més espais 
verds

A partir del pròxim mes de 
setembre el carrer del Pa-
dró serà objecte d'una im-
portant reurbanització, en 
el tram comprès entre els 
carrers Montserrat i la plaça 
Lluís Espinal, i també el ca-
rreró que dirigeix a les Eres, 
a tocar de la plaça de la Vila. 
Concretament, el tram que 
s'urbanitzarà compta amb 
una superfície de 1.519 m². 
Aquesta segona fase de les 
obres de reurbanització 
d'aquest vial, consistirà en 
la reposició de les instal·la-
cions de clavegueram, la re-
novació de la xarxa d'abas-
tament d'aigua potable i la 
reforma d'una part de l'en-
llumenat existent. També 
s'inclourà nova vegetació 
amb zones de reg al carre-
ró de les Eres, se soterrarà 
la part del cablejat aeri que 
actualment creua el vial i, 

Nova urbanització al carrer del Padró 

La finca Can Figueras 
s'adequarà per tal de 
convertir-la en un nou 
espai verd i de lleure pels 
veïns i veïnes. El projecte 
d'adequació consistirà 
en el condicionament 
de la zona exterior de la 
casa per tal de fer-la ac-
cessible i dotar-la de les 
condicions de seguretat 
necessàries. La primera 
fase del projecte consis-
tirà a tancar el períme-
tre que limita amb al-
tres parcel·les privades, 
condicionar els accessos,  
treballs de jardineria i 
instal·lació d'enllumenat.

Projecte pioner per prevenir incendis 
en urbanitzacions

Les Brucardes acull una 
prova pilot de la Diputa-
ció de Barcelona per a tes-
tar un sistema per acabar 
amb les canyes, una espè-
cie invasora que represen-
ta un gran perill quan es 
troba en urbanitzacions, ja 
que és altament inflama-
ble i pot suposar un gran 
risc davant la campan-
ya de prevenció d'incen-
dis. El projecte consisteix 
a desbrossar el canyissar i 

L'Ajuntament ha sol·lici-
tat al Ministeri de Tran-
sició Ecològica una sub-
venció per executar un 
projecte de restauració 
de l'ecosistema fluvial 
del riu d'Or i del Torrent 
Bo. El projecte presen-
tat preveu diferents ac-
tuacions que permetran 
la recuperació ambien-
tal i social de curs fluvial 
del riu d'Or i a la vegada 
també minimitzar els ris-
cos d'inundabilitat amb 
actuacions complemen-
tàries entorn del Torrent 
Bo. El projecte suposaria 
una inversió de 2,7 mi-
lions d'euros.

Recuperem el riu

cobrir-lo amb una manta 
biodegradable de malla i 
a continuació recobrir-lo 
amb una manta de fibra 
de coco. Posteriorment, 
es cobreix amb terra i s'hi 
planten espècies autòc-
tones per tal de provocar 
l'ofegament de la planta. 
Si el resultat de la prova 
és positiu, suposarà un im-
portant estalvi econòmic 
pel consistori, ja que evi-
tarà la neteja anual.

finalment, es pavimentarà 
de nou tot el tram per tal de 
donar prioritat als vianants. 
Abans d'aprovar el projec-
te, l'Ajuntament va presen-
tar-lo als veïns i veïnes de la 
zona i fruit de les reunions 
mantingudes es van inclou-
re modificacions, com el 
canvi de paviment que s'hi 
col·locarà o la ubicació de 
places d'aparcament al ca-
rrer que dirigeix a les Eres, 
on s'eliminaran les que a 
hores d'ara són per a la Po-
licia Local per crear noves 
places públiques. Les obres 
d'aquesta fase estan actual-
ment en fase de licitació 
per un import de 766.513 € 
i és previst que s'executin 
en un termini de set mesos. 
La següent fase prevista en 
aquest àmbit, contempla 
executar la reurbanització 
de la plaça Lluís Espinal.
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Piscines sense límit d'abonaments 

Nou model 
d'atenció primària

Del 7 al 10 de juny els veïns 
i veïnes poden tramitar els 
abonaments de temporada 
per a les piscines munici-
pals que obriran portes el 
17 de juny. A partir del dia 
11, i durant tota la tempora-
da d'estiu, els abonaments 
s'obriran a tothom qui ho 
desitgi. Enguany, no hi 
haurà limitacions, per tant, 
tothom qui ho desitgi, po-
drà sol·licitar-lo al llarg de 
la temporada. Les tramita-
cions es realitzaran presen-
cialment a les piscines des 
de les 10 del matí fins a la 

Setmana de la gent gran 2022

1 del migdia i de les 4 de 
la tarda a les 7 del vespre. 
A partir del dia 17 de juny, 
l'horari d'atenció serà de les 
11 del matí a les 8 del ves-
pre ininterrompudament. 
La temporada estival co-
mençarà el divendres 17 de 
juny i l'equipament estarà 
obert fins al diumenge 11 
de setembre. Els cursets de 
natació, per a infants de 3 a 
12 anys, es faran del 5 al 29 
de juliol, i les inscripcions 
s'hauran de fer en línia, a 
partir del 7 de juny, a través 
de la web municipal.

Del 8 al 15 de maig la gent gran del municipi ha pogut gaudir 
de múltiples i variades activitats durant tota una setmana..

Sabates 
solidàries

Els nens i nenes nascuts 
entre el 2008 i el 2018, po-
den gaudir de les propos-
tes de lleure que ofereix el 
campus Vitamina: esports, 

tallers, piscina... El període 
per fer les preinscripcions 
finalitza el dia 12 de juny. El 
campus es realitza del 27 
de juny al 2 de setembre.

Vitamina't! - Inscripcions obertes

Més de 500 parells de sa-
bates arribaran a Uganda 
gràcies a la solidaritat dels 
veïns i veïnes i del comerç 
local. Aquest projecte soli-
dari es va impulsar durant 
el campionat de Catalun-
ya de Vòlei i des de llavors 
s'han habilitat punts de 
recollida als equipaments 
municipals i a les escoles. 
Aquesta acció solidària 
ajudarà que petits i grans 
de Fort Portal evitin el risc 
de lesions, ferides i infec-
cions produïdes per anar 
descalç.

El CAP ha implementat 
un model d’atenció que 
potencia les figures del 
personal administratiu i 
d'infermeria. L’equip d’ad-
missions recull el motiu de 
consulta i la redirigeix per 
tal que es pugui resoldre 
de forma més eficient. El 
paper d’infermeria és fo-
namental, ja que pot per 
resoldre gran part de con-
sultes. S'han incorporat els 
professionals de medici-
na vacants i s’ha ampliat 
l’equip amb una inferme-
ra més, una nutricionista 
i un referent de benestar 
emocional. 
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E S T I U  J O V E

Ara sí que sí! Sembla un 
somni que no arribava mai! 
I és que aquest estiu sembla 
que ja serà el primer sense 
haver-nos de preocupar per 
si s'anul·len activitats per la 
Covid! I el que més il·lusió 
ens feia: ANAR PEL CARRER 
SENSE MASCARETA!
I parlant d'activitats, fa uns 
dies des de l'AEIG Frifènics 
vam organitzar la calçotada 
jove. Vam viure un dissabte 
socialitzant amb joves del 
poble mentre cuinàvem els 
calçots, la carn i ho ama-
níem tot amb un bon bingo 
musical.Ens ho vam passar 
tan bé! Llàstima que es va 
posar a ploure i ens va aixa-

far la tarda massa d'hora, 
obligant-nos a recollir-ho tot 
a correcuita.

Però no hem de patir! Ens 
venen uns mesos farcits 
d'activitats per tot el poble. 
Entre festa major, estiu jove, 
setmana jove, i activitats 
puntuals que puguem or-
ganitzar des del Nexe o des 

del Cau, no hi haurà temps 
per avorrir-se.És que amb 
aquest bon temps i aques-
ta caloreta que fa (que no 
poca), qualsevol té ganes 
d'estar-se a casa menjant-se 
els mocs.Dit això, us animem 
a tothom a sortir i participar 
en la vida d'estiu del poble, i 
en les seves activitats!

AEIG FRIFÈNICS

De l'1 al 30 de juny tots els 
veïns i veïnes majors de set-
ze anys poden votar entre 
una i dues de les propos-
tes presentades al pressu-
post participatiu 2022. Cada 
persona pot votar una sola 
vegada a través de la plata-
forma habilitada a la web 
municipal www.santfruitos.
cat. Les persones que ho ne-
cessitin poden realitzar el 
vot des de l'oficina d'atenció 
al públic de l'Ajuntament 
on se'ls assistirà. La segona 
edició d'aquesta iniciativa 
de participació ciutadana 
compta amb un pressupost 
de 85.000 €. Un cop fina-
litzades les votacions, s'exe-
cutaran totes les propostes 
que siguin possibles, per 
ordre de vots obtinguts, fins 
a exhaurir el pressupost. En 
total en aquesta segona edi-
ció, es posen a votació deu 

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

Vota les propostes del pressupost participatiu
iniciatives presentades pels 
veïns i veïnes. Durant el pro-
cés de revisió dels projectes 
presentats, s'han desestimat 
deu projectes més, ja sigui 
per manca de documenta-
ció a l'hora de presentar la 
proposta, o tenint en comp-
te les valoracions de l'equip 
tècnic municipal que ha 
manifestat que algunes ini-
ciatives no eren possibles 
d'executar. Un cop tancat el 
període de votacions, es fa-
ran públics els resultats du-
rant la Festa Major d'estiu.

PROJECTES FINALISTES

- Àrea de lleure per a 
gossos.
- Construcció d'un Pump 
truck a l'skatepark.
- Senyalització i adequa-
ció d'itineraris inclusius 
de natura.
- Instal·lació d'una torre 
multifuncional al camp 
de futbol.
- Millora dels sanitaris de 
l'escola Monsenyor Gibert.
- Adequació d'un local 
per a Protecció Civil.
- Nou element de joc al 
parc del Bosquet.
- Creació de l'Anella verda 
de Sant Fruitós de Bages
- Xarxa d’escalada a Pine-
da de Bages.
- Millores al pati de l’Esco-
la de Música.

CONSULTA LES 
PROPOSTES 
FINALISTES

VOTACIONS
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La Festa Major torna sense 
restriccions i recupera els 
dos escenaris: el Cobert i 
el Bosquet. El tret de sorti-
da el donarà el Batibull, la 
Festa Major Infantil, amb la 
tradicional cercavila, teatre, 
disco, sopar de carmanyola 
i cinema a la fresca. Els per-
sonatges Fruitós, Nita i Be-
net, tornaran a fer partici-
par als infants en una edició 
que recupera la normalitat 
amb activitats participa-
tives i amb el públic dem-
peus. De l'1 al 4 de juliol se 
celebrarà l'edició adulta de 
la Festa Major amb propos-
tes per a tots els gustos. El 
programa l'encetarà el di-
vendres la música del grup 
Juriol, sota el Cobert, i el fes-
tival flamenc al Bosquet. Un 
cop acabats els concerts, es 
podrà veure, de nou, l'es-
pectacle piromusical de 

Sant Fruitós, municipi convidat a la Fira Expobages

El 28è Festival 
Internacional de 
Música Clàssica 

Festa Major: del 28 de juny al 4 de juliol

Els jardins de Sant Benet 
de Bages s'ompliran els 
dijous de juliol de propos-
tes musicals d'altíssima 
qualitat amb artistes con-
solidats i d'altres d'emer-
gents. Els concerts se ce-
lebraran a ¼ d'11 de la nit 
i el preu de les entrades 
serà de 25 € per concert i 
també hi ha la possibilitat 
d'adquirir un abonament 
pels 4 concerts al preu de 
80 €. Les entrades es po-
den comprar a www.fes-
tivalsantfruitos.com, i pre-
sencialment a Foto Isidre i 
al teatre Kursaal. Consulta 
la programació a www.
santfruitos.cat

Els principals atractius del 
municipi s'han mostrat 
aquest mes de maig a la 
Fira Expobages de Manre-
sa que en la seva 40a edi-
ció ha escollit Sant Fruitós 
de Bages com a municipi 
convidat.

focs artificials. El dissabte 
comptarem amb la tradi-
cional ballada de sardanes 
i al vespre, Xarop de nit al 
Bosquet i la festa de The 
Xandals sota el Cobert. amb 
posterior sessió de Cocodril 
Club, amb el DJ Albert Ma-
lla.El diumenge començarà 
amb un escape room i una 
cursa d'orientació i cap al 
tard,  gran concert i ball de 
festa major amb l'orquestra 
La Welcome Band. La festa 
acabarà el dilluns amb la nit 
de monòlegs amb Andreu 
Casanovas. L’edició d’en-
guany inclou en el progra-
ma diverses activitats que 
han proposat les entitats 
i associacions del munici-
pi durant les reunions que 
s’han fet aquesta prima-
vera. Tots els veïns i veïnes 
rebran el programa d'actes 
detallat a les seves bústies.
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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

Des d'aquest estiu, el bar de 
les piscines el gestionarà la 
Patrícia Díez la jove guanya-
dora del projecte d'empre-
nedoria per a joves que ha 
obert l'Ajuntament, junta-
ment amb la  Jessica Checa, 
qui formarà part de l'equip.
Què et va animar a presen-
tar el projecte? A través de 
les xarxes socials de l'Ajunta-
ment vaig veure aquesta ini-
ciativa i justament va coin-
cidir que em finalitzava el 
contracte laboral. Vaig veure 
en el projecte la possibili-
tat de creixement i supera-
ció tant en l'àmbit personal, 
com a professional, ja que 
conec el sector perquè he 

treballat en diferents bars i 
restaurants.
Com canviarà del bar de les 
piscines aquest estiu? Per 
començar ampliem l'hora-
ri, que serà de dilluns a di-
jous de 10.:30 a 20:00 h, els 
divendres i dissabtes de 
10:30 a 22:00 h i els diumen-
ges 10:30 a 20:00 h. Tam-
bé organitzarem diferents 
propostes com cinema a 
la fresca, bingo familiar, ka-
raoke, torneig de ping-pong 
i servei de biblioteca en lí-
nia. També incorporarem 
un futbolí i una diana i es-
tem treballant per poder re-
transmetre esdeveniments 
esportius. També amplia-

rem la carta amb varietat 
de tapes i d'entrepans freds 
i calents, amanides, fruita 
fresca, smoothies... 
Creus que aquest projecte 
és una bona oportunitat 
pels joves? Crec que és una 
molt bona iniciativa perquè 
els joves tinguem la possibi-
litat d'emprendre amb més 
facilitat. La inversió de 6.000 
€ que hi destina l'Ajunta-
ment la utilitzarem per a la 
compra de maquinària per 
a la cuina.
Com podem conèixer totes 
les novetats que oferireu? 
Podeu seguir-nos a l'Insta-
gram @barpiscines_SFB. Us 
animem a visitar-nos!

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

Anhel de cultura i 
festes de poble 

Sant Fruitós 
batega fort

Cultura i celebracionsEncarrilem 
la Festa Major

Hem gaudit d'un maig 
molt intens. La set-
mana de la gent gran 
recuperada i amb po-
bles convidats, i l'as-
sistència a Expobages 
com a poble convidat 
on vam mostrar tot el  
potencial del nostre 
teixit associatiu.  A més 
del primer Sanfri Ska-
te Festival i el fòrum 
Dones de Vi. Activitats 
per trobar-nos i gaudir 
d'una oferta  treballa-
da de forma inclusiva 
per arribar a tothom. 
Amb la satisfacció de 
la feina ben feta que 
es mereix el poble. 
Aprofitem per mos-
trar el nostre rebuig a 
la guerra tan injusta 
que afecta Ucraïna i 
agraïm tota la solidari-
tat dels veïns i veïnes.

Venen mesos de festa 
i tradició, de cultura i 
arrelament, de música 
i espectacle, de con-
certs i festivals. Volem 
retornar a ser el què 
ja érem: un poble or-
gullós de participar 
de les Festes dels Ba-
rris i de la Festa Major, 
de gaudir dels actes i 
concerts, recuperant 
les tradicions i la cul-
tura, de sortir al carrer 
i xerrar amb els veïns, 
de refer els costums 
i de viure els actes. 
Com passava abans. 
La gent que fa poble 
anhela refer de nou el 
nostre patrimoni fes-
tiu i cultural. Per això 
necessitem tornar a 
ser un poble viu, ric en 
moments compartits. 
Bon estiu i si pot ser, 
de festa !!!

Tanquem un maig 
farcit d’actes i volem 
agrair la feina feta a to-
tes les persones que hi 
heu participat. L’Expo 
Bages, va deixar palès 
que Sant Fruitós és un 
poble viu i actiu.
Ara ja estem amb als 
preparatius de la Fes-
ta Major. Una Festa 
Major que aquest any 
sí, la podrem gaudir 
veient-nos les cares, 
abraçant-nos i ballant.
Ja tenim enllestit un 
programa participat 
amb les entitats, grà-
cies a les reunions 
conjuntes que vam 
fer i estem molt satis-
fetes, sobretot amb 
les aportacions de les 
persones que hi van 
assistir. Bon estiu i 
bona Festa Major!

Ha arribat el bon 
temps i amb ell, com 
esclata la primavera 
ha esclatat la meres-
cuda normalitat que 
tots i totes mereixíem, 
hem viscut de nou 
tradicions, l'esport ha 
omplert equipaments 
i els nostres carrers de 
vida i valors, hem po-
gut celebrar la setma-
na de la gent gran com 
la gent gran mereix a 
lo gran, actes en clau 
de dona, cultura cine... 
Ara veiem a venir les 
desitjades festes dels 
barris, les enramades, 
el festival de clàssica. 
Volem donar les grà-
cies a les entitats que 
feu de Sant Fruitós un 
poble que batega, i 
per últim la nostra fes-
ta Major on tots i totes 
en trobarem.


