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B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

L'Ajuntament tanca 
l'exercici del 2016 

amb números 
positius

S'instal·len 6 nous 
contenidors per 
a la recollida de 

petits residus

L'institut  impartirà 
un nou mòdul a 
l'entorn del món 

del vi 

El Cobert de la 
Màquina de Batre 
s'afegeix com a 
gran espai de la 

festa
· pàg 3 · · pàg 4 · · pàg 5 · · pàg 7 ·

De 27 de juny al 3 de juliol 
Sant Fruitós  de Bages es 

vesteix de Festa Major
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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 de futbol ..........93 878 84 16
Ràdio ...........................93 876 11 77

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

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·

La importància del POUM com a eina 
pel desenvolupament  de Sant Fruitós

El camí iniciat per la revisió del nostre planejament general se-
gueix el seu curs i el POUM -Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal- està ja a l’abast de tots els ciutadans per a poder-lo tractar, 
pensar i millorar. 

El POUM és un document urbanístic que s’inicia amb un primer 
estadi conegut com “avanç”. En aquest moment el nou planeja-
ment mostra la seva intencionalitat, les seves propostes per des-
envolupar o aparcar, el seu abans sobre el nostre territori i molt 
important, mostra el patró de municipi que volem per les pro-
peres dues dècades. Per tant ara, amb l’exposició pública de l’ 
“avanç” tenim a mà l’eina que marcarà el nostre futur.

Aquest document arriba després d’una tasca d’un any de cercar 
dades per part de l’equip redactor, d’un any de reunions amb el 
teixit social, comercial, empresarial i tècnic del nostre municipi i 
després de 6 reunions del Consell Assessor Urbanístic (CAU) for-
mat per més de 25 santfruitosencs i santfruitosenques. 

Si tots junts pensem i decidim el futur que desitgem estarem fent 
bé la nostra feina com a ciutadans i demostrarem que ens esti-
mem aquest poble que entre tots i totes aconseguim fer millor 
dia a dia.

No dubtem de la importància del POUM com a eina pel desenvolu-
pament de Sant Fruitós. Fem que sigui el nostre.

Joan Carles Batanés Subirana
Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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N O T Í C I E S

Es tanca l'exercici 
2016 amb un estalvi 
acumulat de més de 
5 milions d'Euros

S'incorporen 10 per-
sones  a través dels 
plans d'ocupació

L' Ajuntament impul-
sarà una borsa d'ha-
bitatges d'ús turístic

10 persones treballaran a l'Ajunta-
ment  de Sant Fruitós de Bages per 
un període d'entre 3 i 7 mesos, en 
una nova convocatòria dels plans 
locals d'ocupació, per tal de donar 
suport en diferents àrees ja exis-
tents i també s'incorporen 3 agents 
cívics. Aquest programa té la vo-
luntat d’integrar al mercat laboral 
i oferir oportunitats a persones en 
situació d’atur. 
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Sant Fruitós de Bages té un gran 
potencial de desenvolupament de-
gut a la seva situació estratègica 
dins la comarca i a la seva diversa 
activitat cultural, turística, esporti-
va, empresarial i comercial. A ban-
da, té un important patrimoni ar-
quitectònic i paisatgístic. En aquest 
sentit, la oferta d’allotjament no co-
breix les demandes dels visitants i 
aquests han de desplaçar-se per 

tal de poder pernoctar. És per 
aquest motiu que el consistori im-
pulsarà la creació d’un borsa d’ha-
bitatges turístics per tal de regular 
l’activitat i alhora assegurar que 
s’ofereixi un bon servei al visitant. 
Els habitatges d’ús turístic són im-
mobles cedits pels seus propieta-
ris als visitants a canvi d’una con-
traprestació econòmica, per a una 
estada temporal. Per tal de poten-
ciar aquesta borsa, l’Ajuntament 
facilitarà els tràmits necessaris als 
propietaris i els promocionarà el 
seu habitatge a través de les seves 
vies de comunicació.

I d'on surten 
aquest 5 Milions 
d'Euros?

Són els estalvis 
acumulats durant 
els darrers anys

Per tant l'Ajunta-

ment ha fet una 

bona gestió dels 

nostres diners?

Si, i a més a més ara 

es podran fer inver-

sions sense demanar 

diners als bancs!

L' Ajuntament ha estalviat aquest 
2016 1,4 milions d'euros ampliant 
i millorant els serveis i la gestió 
dels recursos. Aquest import, si 
s'afegeix a la guardiola del consis-
tori, suma un total de 5,2 milions 
d'euros que permetran que aquest 
2017 les inversions que es duguin 
a terme es puguin finançar amb 
recursos propis en comptes de de-
manar crèdit a les entitats finance-
res.  El govern municipal té previst 
per aquest any 2017 nombroses 
obres finançades amb recursos 
pròpis com el pont del carrer Llei-
da, la passarel·la de la carretera de 
Berga o la redacció de nombrosos 
projectes tècnics.
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M E D I  A M B I E N T

Nous contenidors per 
a la recollida dels 
petits residus 

·4·

El municipi disposarà, des d’aquest 
mes de juny, de 6 contenidors per 
a la recollida de residus especials 
de petit volum. Aquesta instal·lació 
permet recollir i emmagatzemar 
de manera selectiva 7  productes 
en dipòsits independents i facilita 
que els usuaris no hagin de des-
plaçar-se a la Deixalleria Munici-
pal. En aquests contenidors hi ha 
dos dipòsits per a piles (conven-
cionals, alcalines, de botó i bate-
ries de mòbils), un per a cd i dvd, 
un per a cartutxos d'impressora, 
un per a bombetes de baix consum,  
un per a bombetes convencionals i 
halògenes i, finalment, un destinat 
a la recollida d’aparells elèctrics i 
electrònics de petit format. Aques-
tes minideixalleries es trobaran si-
tuades a les principals vies de pas 
tant del nucli com de les urbanit-
zacions. Concretament se'n col·lo-

quen dues al nucli urbà i les altres 
quatre als punts de més trànsit de 
cadascuna de les urbanitzacions.

Es recullen 160 kg 
de deixalles durant 
l'operació neteja

U R B A N I S M E

Redacció de projec-
tes pel futur proper

Una vintena de voluntaris han 
recollit 160 quilos de deixalles 
de tot tipus a l’entorn de Sant 
Fruitós de Bages en una jor-
nada emmarcada en la setma-
na europea de la prevenció de 
residus. Els participants, amb 
la col·laboració de l’entitat ex-
cursionista Posa’t en marxa i 
dels voluntaris de l’ADF Pla de 
Bages han assolit l’objectiu de 
deixar l’entorn una mica més 
net i lliure de residus.

L’Ajuntament inicia aquest 2017 
la contractació de diferents pro-
jectes pel Sant Fruitós del futur. 
Entre els projectes que es contrac-
ten cal destacar: el segon pavelló 
d’esports, el nou edifici per l’Esp-
lai d’avis, el nou Casal de Joves als 
baixos del Nexe, el nou Casal d’En-
titats a l’edifici de l’antic ajunta-
ment, una rampa per la passera de 

La Rosaleda, la reforma i amplia-
ció dels edificis del camp de futbol, 
la caldera de biomassa pels vesti-
dors i edificis del camp de futbol, i 
l’encaix d’un nou CAP a l’antiga bi-
blioteca. Aquests projectes han de 
servir per poder dotar de millors 
equipaments el nostre municipi i 
acotar bé els costos per a la seva 
execució en un futur proper.

Sant Fruitós Comerç 
es renova
57 comerços del poble han unit es-
forços per reimplusar el comerç de 
proximitat. La nova coordinadora 
ha presentat la nova imatge gràfi-
ca que els identificarà i han posat 
la primera pedra del què ha de ser 
una entitat  que aglutini les dife-
rents iniciatives comercials. L'Ajun-
tament i l'entitat sumaran esforços 
per millorar el petit comerç.
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E S P O R T S 

Arriba la desena
edició del campus 
Vitamina-E 

L’institut Gerbert d’Aurillac 
oferirà el proper curs acadè-
mic, un cicle formatiu de grau 
superior en màrqueting i pu-
blicitat a l’entorn de la vinya i 
el vi. Aquest tindrà una durada 
de 2 anys i s’impartirà de for-
ma dual i per tant els alumnes 
combinaran la formació teòrica 
amb la pràctica en diferents 
cellers i empreses de la co-

·5·

Nou Grau Superior a l'entorn del món del vi a l'institut

La piscina  municipal 
obrirà portes el 16 
de juny

El campus d’estiu Vitamina-E arri-
ba enguany a la seva 10ena edició 
oferint als sanfruitosencs un munt 
d’activitats durant els matins d’es-
tiu. Enguany les activitats es duran 
a terme durant 5 setmanes, del 
26 de juny al 28 de juliol. Aquesta 
activitat esportiva de l'estiu a Sant 
Fruitós de Bages, organitzada per 
l'Ajuntament i el Consell Esportiu 
del Bages va dirigida a nens des 
dels 3 fins als 14 anys. L’horari 

serà des de les 9 del matí fins a 
la 1 del migdia, amb la possibilitat 
d’ampliar l’horari de 8 a 9 i de 13 a 
14 hores. El termini per a realitzar 
les inscripcions és del 30 de maig 
al 10 de juny, a l’oficina de l’Àrea 
d’Atenció a les persones del carrer 
Padró els matins de 9 a 14 hores 
o  a les oficines del NexeJove a les 
tardes de dilluns a dijous de les 
16:30 a les 20:30. Les places són 
limitades i en un inici es podrà fer 
la inscripció per a un màxim de 4 
setmanes, ampliables en el cas 
d’existir places vacants un cop fi-
nalitzat el termini de preinscrip-
cions.

La piscina municipal encetarà la 
temporada el proper 16 de juny 
amb una jornada gratuïta de portes 
obertes. L’equipament obrirà cada 
dia des de les 11 del matí i fins a 
les 8 del vespre fins el dilluns 11 
de setembre. Del 8 al 15 de juny 
els interessats en tramitar els 
abonaments, poden dirigir-se a la 
consergeria de les piscines en ho-
rari de dilluns a divendres des de 
les 10 del matí fins a la 1 del mig-
dia, i de 4 a 7 de la tarda. Aquest 
any també s’organitzaran cursets 
de natació per a infants de 4 a 10 
anys, per aprendre a nedar i millo-
rar l’estil. Enguany els usuaris de 
l’equipament gaudiran de les mi-
llores realitzades en els accessos 
a l’equipament que han consistit 
en ampliar l’entrada i la instal·lació 
d’un torn doble d’accés per tal de 
facilitar les entrades i sortides.

marca. En total els estudiants 
realizaran 2000 hores de forma-
ció que els serviran per accedir 
a ofertes laborals com a tècnic 
de màrqueting i publicitat, rela-
cions públiques, responsable de 
promocions de punts de venda 
o tècnic en estudis de mercat. 
Obtenir uns estudis de forma-
ció professional al poble ha es-
tat un dels objectius en matèria 

d’ensenyament de l'Ajuntament 
i amb aquest Grau es veu re-
compensada la tasca realitzada. 
La Denominació d'Origen Pla de 
Bages i del Gremi d’Hoteleria i 
Turisme del Bages s'han impli-
cat en aquest nou projecte que 
es considera una gran oportu-
nitat per al municipi i per a una 
comarca com és el Bages, tan 
arrelada al sector vitivinícola. 
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P O U M

Ja arriba l'estiu i a Sant Fruitós 
tenim moltes activitats perquè els 
joves no s'avorreixin al juliol. Acti-
vitats de l’Estiu Jove que han estat 
escollides per votació pels propis 
joves de Sant Fruitós a la Trobada 
Jove que s’ha celebrat aquest diu-
menge 28 de maig. Estigueu atents 
a totes les activitats proposades ja 
que segur que n'hi haurà de ben in-
teressants. El NexeJove, l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament programa 
diferents activitats, una de les més 
exitoses i ja consolidades és el 
Torneig de Vòlei Platja, que aquest 
any es celebrarà el cap de setmana 
del 15 i 16 de juliol, i ja en serà la 
quarta edició. Un torneig d'un es-
port, que cada any el practica més 

gent i que agrada molt. Així que 
ja saps, si et vols apuntar, ja pots 
anar a practicar a la pista de vòlei 
ubicada al costat del pavelló mu-
nicipal d’esports on de ben segur 
et trobaràs amb gent, faràs esport 
i t'ho passaràs molt bé. Al torneig 

hi haurà dos nivells, un pels més 
experimentats i un pels que no hi 
juguen habitualment. A més, aquell 
dia disposareu d'entrada a la pisci-
na per combatre la calor! 

            Joan Franch

J O V E N T U T  -  U N  E S P A I  F E T  P EL S  J O V E S
ESTIU JOVE

·6·

S'aprova la publi-
cació de l'avanç del 
POUM
El ple municipal celebrat aquest 1 
de juny, ha aprovat sotmetre a in-
formació pública l'avanç del POUM 
de Sant Fruitós de Bages. A partir 
d'aquest moment, s'obre el perío-
de on els ciutadans podran consul-
tar tota la documentació a la web 
www.santfruitos.cat, físicament a 
l'ajuntament, o podran concertar 
una cita amb l'equip redactor del 
projecte qui atendrà les consultes 
i posarà tota la documentació  del  
Pla  a  disposició dels ciutadans 
interessats. Aquestes reunions 

es duran a terme a la oficina del 
POUM. En aquesta mateixa fase, 
també hi haurà una exposició com-
pleta dels panells de l’Avanç del 
Pla. Paral·lelament es realitzarà 
una  sessió pública de presenta-
ció de l’Avanç del Pla a la ciutada-
nia. En aquesta sessió s'informarà 
sobre les estratègies concretes 
i alternatives d’actuació que es 
plantegen en cadascun dels àm-
bits i s'aclariran aquells aspectes 
tècnics que  puguin generar algun 
dubte als ciutadans. Posteriorment 
a aquesta primera sessió, es duran 
a terme 4 sessions deliberatives 
que versaran sobre els grans eixos 
a tractar: sostenibilitat  ambiental;  

accés a l’habitatge, espai públic i 
equipaments; activitat econòmica; 
i mobilitat. La finalitat de les ses-
sions és  posar  a  debat les pro-
postes de l’ Avanç del Pla en cada 
àmbit, recollint  el  posicionament  
dels participants i les propostes 
alternatives que es puguin gene-
rar.  Paral·lelament també es duran 
a terme sessions amb el Consell 
Assessor Urbanístic. Per finalitzar 
el procés participatiu es celebrarà 
una sessió informativa amb el re-
torn de resultats a la ciutadania 
incloent totes les propostes que 
hagin sorgit. La següent fase que 
es durà a terme serà l'aprovació 
inicial del POUM.

Butlletí JUNYJULIOL.indd   6 26/05/2017   12:22:22



 

R E P O R T A T G E

ESTIU JOVE

·7·

Els orígens

El proper dimarts 27 de juny, la 
tercera edició de la Festa Major In-
fantil, el Batibull, donarà al tret de 
sortida a un programa d’activitats 
de Festa Major que s’allargaran 
fins el 3 de juliol amb actes per a 
tots els públics.Com ja és tradicio-
nal, es mantenen com a plats forts 
pels infants el ball del confeti i el 
correaigua. Pep Callau i els Pep-
sicolen tornaran a ser els enca-
rregats de dinamitzar la cercavila 
infantil que inclourà un munt de 
sorpreses. El programa d’enguany 
manté els actes més tradicionals 
i consolidats com els balls de nit, 
el gran concert de Festa Major, la 
festa andalusa, la banyada noctur-
na, l’audició de sardanes, el cinema 
sota el Cobert, que enguany pro-
jectarà l'oscaritzada La La Land,  
o l’espectacle d’humor que cada 
any clou la Festa Major.  Tot i això 
s’incorporen al programa noves 
propostes pensades per a tots els 
públics com una Holi Party que om-
plirà Sant Fruitós de Bages de co-
lors. En aquesta edició es recupera 
l'espectacle pirotècnic al Cobert a 
càrrec dels Asmodaics i Golatiers 
amb un castell pirotècnic final i es 
celebra la segona edició de l'exhi-

El quart cap de setmana 
d'agost tenia lloc la Festa Major 
d'estiu. Eren dies d'esplai per 
a la població, un cop acabada 
la sega i el batre i abans d'ini-
ciar la verema. Balls a l'enve-
lat, concerts, sardanes, repre-
sentacions teatrals, cinema i 
també activitats esportives. El 
canvi de feina de la majoria de 
la població amb l'arribada de la 
industrialització va acabar fent 
avançar la festa a la primera 
setmana de juliol, tal i com es 
celebra actualment.

Portades de programes de mà de la Festa Major d'estiu 

19
69

19
72

19
76

19
78

19
82

Ball dels capgrossos - Fons Enric Clarena

Sardanes a l'envelat - Fons Domènec Espinal

El Cobert del Batre s'afegeix com a un dels 
grans espais de la Festa Major d'estiu

bició de percussió que es va estre-
nar l'any passat. En l’apartat musi-
cal cal destacar les actuacions de 
la Orquestra Rosaleda i La Banda 
del Drac i dels grups escollits per 
votació popular pels concerts joves 
del divendres i dissabte: Gossos i 
Séptimo A.  Com ja és habitual, el 
programa de mà amb totes les ac-
tivitats detallades arribarà a totes 
les llars del municipi i també es 
podrà consultar a la web de l'ajun-
tament www.santfruitos.cat i a la 
APP mòbil.

FESTES ALS BARRIS

Durant els mesos de juny i juliol, 
els diferents barris de Sant Fruitós 
de Bages organitzen també la seva 
Festa Major.

• Festa Major de Torroella de 
Baix: del 23 al 25 de juny

• Festa Major de La Rosaleda: 23 
al 25 de juny

• Enramades del Carrer Nou: del 
7 al 9 juliol

• Festa Major de Les Brucardes: 
14 al 16 de juliol

• Festa Major de Pineda de Ba-
ges: del 21 al 23 juliol

Del 26 de juny al 14 de juliol es pot veure l'exposició " La història de la Festa Major d'estiu en cartells" a la Biblioteca
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A V U I  P A R L E M  D E L . . .  F E S T I V A L  I N T E R N A C I O N A L  D E  M Ú S I C A  C L À S S I 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

Mireia Pintó,  mezzosoprano i di-
rectora artística del Festival de 
Música Clàssica, Memorial Eduard 
Casajoana, ens explica com serà 
aquesta XXIII edició.

Orígens del Festival

El Festival va néixer com a tal i en 
el format actual el 1995, després 
de 2 estius fent uns concerts aïllats 
que van tenir una excel.lent acolli-
da, arran de la qual el meu marit i 
pianista, Vladislav Bronevetzky, i jo 
mateixa, vam proposar a l´alcalde 
Ignasi Sala, la creació d´un Festi-
val. Ell va ser molt receptiu i entu-
siasta amb la idea i així el Festival 
va començar a fer camí, ara fa 23 
anys. 

Quan es celebra?

Es celebrarà a Món Sant Benet per 
segon any consecutiu, els dijous de 
juliol, 6-13-20 i 27. 

Qui actuarà?

El 6 juliol Duo Baldo (Brad Repp, 
violí/Aldo Gentileschi, piano) ofe-
riran un programa per a tots els 
públics, fresc i divertit, bromejant 
amb la música clàssica. El 13 juliol 
actuarà la soprano Ainhoa Arteta 
amb Marco Evangelisti al piano. 
Arteta és una de les sopranos més 
internacionals i reconegudes del 
moment i és una sort poder esco-
tar-la a Sant Fruitós. El 20 juliol 
Maria Solozobova al violí, Meehae 
Ryo al violoncel i Vladislav Brone-

vetzky al piano interpretaran un 
deliciós programa instrumental. 
Finalment el 27 de juliol actuaré jo 
mateixa amb l'Arcattia ensemble 
i interpretarem  un programa su-
ggerent i evocador que porta per 
títol “Paraules d´amor”.

Què en destacaries?

L´altíssima qualitat artística de 
tots els intèrprets, internacional-
ment reconeguts; el contrast dels 
diversos programes de concert, 
molt suggerents tots ells; un en-
torn màgic i molt proper com és 
Món St. Benet, l´assequibilitat del 
preu de les entrades i el rigor, es-
forç, respecte i amor amb el que es 
fan les coses des de l´organització.

Àrea de comunicació: Crta. de Vic, 35-37. Telf. 93 878 97 00 | Fax 93876 04 86 | comunicacio@santfruitos.cat

Segueix-nos a: www.santfruitos.cat

Els números del poble Tallat el camí de Sant 
Benet

Balanç a mitja legisla-
tura

Primer les persones

Arribada la meitat de le-
gislatura, des d’ ERC Sant 
Fruitós de Bages seguim 
treballant amb la mateixa 
força i determinació amb 
què vam començar. Man-
tenim el compromís amb 
els veïns, el treball en 
positiu i amb voluntat de 
cooperació pel millor del 
poble. Amb coherència 
amb la paraula donada, 
seguim proposant, dema-
nant i plantejant millores 
pel poble de totes i tots.
Conscients que queda 
molt treball per fer, se-
guim restant a la vostra 
disposició, oberts a es-
coltar  propostes. Podeu 
contactar amb nosaltres 
a través del Facebook i 
per mail a santfruitosba-
ges@esquerra.cat

Aquest és el compromís  
amb  el nostre poble. 
És en aquesta línia que 
aquesta tardor s’iniciarà 
un programa d’apodera-
ment  per tal de millorar 
l’autonomia, l’autocon-
fiança personal  i la in-
serció formativa i laboral 
destinat a les dones. Du-
rant la tardor també veu-
rà la llum una altra apos-
ta pel col·lectiu de la gent 
gran que viu als barris. 
A part també es treballa 
per generar importants 
beneficis  a la línia de 
transport  públic per fa-
cilitar la mobilitat cap al 
nucli urbà de Sant Fruitós 
de Bages. Bona Festa Ma-
jor i bones festes a tots 
els barris.

L’11 de juny celebrarem 
6 anys de l’arribada de 
GfP al govern i la bona 
gestió es tradueix en uns 
millors resultats econò-
mics. Hem tancat l’exer-
cici 2016 amb un endeu-
tament del 27,20% - quan 
al 2011 era del 35%-. Al 
2016 hem estalviat 1,4 
milions d’euros, i l’acu-
mulat d’aquests darrers 
anys és de 5,2 milions. 
És amb aquesta bossa de 
diners que generem cada 
any la que ens permet in-
crementar la capacitat de 
finançament amb recur-
sos propis i realitzar les 
inversions sense recó-
rrer als bancs i augmen-
tar i millorar els serveis 
als ciutadans. Seguim 
treballant. Bona Festa 
Major d’Estiu!

Des de finals del mes de 
març la carretera d'accés 
a Sant Benet està tallada 
a causa d'una esllavis-
sada. En el passat Ple, 
vàrem demanar quines 
actuacions pensava fer 
l'Ajuntament, com es fi-
nançarien els més de 
650.000€ en que s’ha 
pressupostat l'obra i qui-
na previsió tenien de reo-
bertura. Les respostes 
del govern de GfP i PSC, 
lluny d'aclarir res, deixa-
ven molts dubtes sobre el 
cost i el finançament, i re-
coneixien no saber quan 
s'obrirà de nou l’accés. 
Moltes incògnites i poc ri-
gor. Seguirem treballant. 
Més info del PDeCAT al 
Blog, al Facebook i pde-
catsantfruitos@gmail.
com
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