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Es constuirà un 
skatepark de    

4.300 m2

Bones 
     festes!



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

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
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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
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El pare Lluís Espinal serà reconegut a casa durant 
l’any 2020

Aquest proper any 2020 en fa 40 que fou assassinat a Bolívia el 
pare Lluis Espinal, nascut a Sant Fruitós de Bages, a la Torre del 
Batlle, on els seus pares hi feien de masovers.

Seguint el model que vàrem emprar per l’any Figueras, es desti-
narà aquest proper any a conèixer la vida del Lluís Espinal, molt 
més enllà de la seva faceta de religiós.

Ell es feu jesuïta amb tota seguretat perquè va sentir-ne la vo-
cació, però rellegint la seva vida queda força palès que també ho 
fou perquè a través d’aquesta ordre va trobar el camí d’arribar a 
la gent i poder escoltar de prop a les capes més desafavorides de 
la nostra societat. 

Lluis Espinal va ser un gran comunicador i amant de les arts ci-
nematogràfiques. La ràdio, els curtmetratges i el periodisme li 
serviren per exercir aquest paper de crític social i de defensor del 
poble més marginat.

Aquesta contínua denúncia de les injustícies que exercí des de 
la seva posició de sacerdot li costà la vida, essent assassinat a 
Bolívia l’any 1980.

Per a desenvolupar amb el màxim de rigor aquest any Lluis Espi-
nal s’ha creat la Comissió Organitzadora que treballa per fer vi-
sible la seva vida i per acostar la seva figura a la ciutadania, més 
enllà de la seva religiositat. El desig és que mitjançant aquesta 
efemèride tinguem l’oportunitat de retre un merescut homenatge 
al pare Lluís Espinal i Camps.

    Joan Carles Batanés Subirana
    Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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Actes per a tots els públics durant la Festa Major d'Hivern

L’escultura del pintor Figueras canvia d’ubicació Penadès cedeix 
l’obra “1-O ” a 

Òmnium 
L’artista santfruitosenc ha cedit 
a Òmnium Cultural la pintura 
"1-0 2017" que fins ara lluïa a 
la paret de la sala de plens mu-
nicipal. Aquesta pintura va ser 
realitzada la nit de l'1 d’octubre 
de 2017 com expressió de les 
impressions de l’autor en veure 
les imatges de la violència po-
licial sobre els votants del  re-
ferèndum d’autodeterminació 
de l’1 d’octubre de 2017 a tot 
Catalunya. 

L’escultura en honor a l’il·lustre 
santfruitosenc Alfred Figueras, 
obra de Josep Barés, ha canviat 
la seva ubicació dins la mateixa 
plaça que porta el seu nom i 
s’ha girat la posició del bust per 
tal que miri cap al Bosquet, en 
direcció a la casa on va viure el 
pintor. La nova ubicació, a l’en-
trada de la plaça entrant des 
de l’avinguda Joan Sanmartí, 
permetrà que sigui molt més 
visible. L’escultura s’ha col·lo-
cat entre els xiprers i el pas-
seig de plataners i al seu entorn 
s’hi han plantat flors i plantes 
aromàtiques entre llambordes. 
Alhora s’ha netejat i repintat la 
placa commemorativa per tal 
que la inscripció que hi cons-

ta es pugui llegir amb claretat. 
L’escultura es va instal·lar l’any 
1999 dins els actes de celebra-
ció del centenari del seu naixe-
ment i originalment estava en-
voltada per un petit estany que 
posteriorment es va substituir 
per una llosa de marbre.

El risoterapeuta Toni Fontcuber-
ta i la directora cinematogràfica 
Mireia Noguera seran els enca-
rregats de donar el tret de sor-
tida de la Festa Major d’Hivern 
amb la lectura del pregó el dis-
sabte 18 de gener, a 2/4 de 7 al 
Nexe-Espai de Cultura.  El mateix 
vespre, el Teatre Casal Cultural 
acollirà la presentació de “Viat-
ge a Buda”,de “Quico el Cèlio, 
el Noi i el Mut de Ferreries”. El 
diumenge 19 començarà amb 
l’esmorzar de germanor entre 
les entitats i l’Ajuntament a les 
9 del matí al Nexe - Espai de 
Cultura on es farà el lliurement 
“Distinció a la Trajectòria de les 
Entitats Locals”. Seguidament, 
a les 11 del matí, començarà al 
Cobert de la Màquina del Batre 
el joc de pistes “Els tresors 
de Sant Fruitós”, amb proves 
d’enginy en diferents localitza-
cions d’interès  del municipi. A 
les 6 de la tarda, el Teatre Ca-

sal Cultural acollirà l’espectacle 
familiar “Les clinck, d’on venen 
les idees?” de la companyia Les 
Bianchis dins la programació 
d’especlacles infantils Xarxa. El 
dimarts 21, dia de la festivitat 
de Sant Fruitós arriben els ac-
tes de celebració més institucio-
nals amb la missa en honor al 
Sant Patró, que es durà a terme 
a les 11 del matí a l’Església pa-
rroquial. A partir de les 12 del 
migdia, a la plaça de l’Església, 

hi haurà l'actuació dels grallers 
i geganters, una ballada de 
sardanes amb la cobla Ciutat 
de Manresa i es culminarà amb 
un vermut popular.  El colofó a 
la festa arribarà amb el concert 
del divendres 24 de gener amb 
Lildami, Portobello i DJ Flaix 
FM, al Pavelló d'Esports.

El dilluns 20 de gener, fes-
tiu a les escoles, i el dimarts 
21, dia de Sant Fruitós, s’ha 
programat el Vitamina 
d'Hivern, que combinarà 
el lleure i l’esport per a in-
fants des de P3 fins a 6è de 
primària. La proposta es 
realitzarà al Pavelló d’Es-
ports Municipal i es reque-
rirà inscriure’s prèviament. 
El dia 21 els infants també 
podran participar a l'esca-
pe room "El tresor de la 
mòmia" al Nexe-Espai de 
Cultura de 6 a 8 de la tarda. 
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U R B A N I S M E

Es construirà un skatepark de 4.300 m2
Rampa d'accés a 

la passera de 
La Rosaleda

Millores als camins del municipi

El consistori ha destinat 30.000€ 
per a reparar els camins mal-
mesos després de les pluges 
d’aquest passat mes d’octu-
bre. En concret s’han arranjant 
el camí paisatgístic, trams del 
camí de Sant Genís, el camí de 
Sant Benet de Bages als Tres 
Salts i el camí de Les Oliveres, 

La propera primavera comença-
ran les obres de construcció del 
primer skatepark de Sant Frui-
tós de Bages al polígon Riu d’Or, 
a tocar de l’entrada del Camí Ral. 
Comptarà amb 3 plataformes de 
diferents nivells i incorporarà 
elements com rampes, escales, 
quarterpipes, bancs, rails i una 
zona de volcà. En l’entorn s’hi 
construirà una pista de patinat-
ge. Per tal de crear el menor 
impacte visual, s’utilitzarà pavi-
ment de diferents colors i s’uti-
litzaran elements tous com sau-
ló per les zones exteriors per tal 
de promoure l’ús d’aquest espai 
per a caminar o córrer. El centre 
l’ocuparà una pèrgola dotada de 
panells fotovoltaics que perme-
tran acumular durant les hores 
de sol l’energia necessària per 

il·luminar l’equipament durant 
les hores de poca llum. També 
es construirà un dipòsit soterrat 
que recollirà les aigües pluvials 
que posteriorment s’utilitzaran 
pel reg de les zones verdes. El 
projecte global s’executarà en 
diferents fases per un import 
global de 573.000€. La primera,  
que inclou l’skatepark i la nova 
vorera al carrer Moixeró per 
enllaçar amb el Camí Ral, té un 
import de 298.000€ dels quals 
104.177 € estan subvencionats 
per la Diputació de Barcelo-
na. En un futur es preveu anar 
executant més fases d'aques-
ta zona esportiva doblant el 
seu espai amb nous elements 
de skate, una zona de biketrial, 
zona infantil i espai verd per a 
l’esbarjo.

Aquest desembre s’iniciaran 
els treballs de construcció 
d’una rampa d’accés a la 
passera de La Rosaleda que 
complementarà els acces-
sos ja existents en escales 
i ascensor. Aquesta estruc-
tura, de 85 metres, perme-
trà que vianants, bicicletes, 
cotxets o cadires de rodes 
puguin accedir-hi . La rampa 
disposarà d’una barana més 
alta del què és habitual per 
assegurar la seguretat dels 
usuaris. Per tal que el des-
nivell d’accés sigui poc pro-
nunciat, l’estructura estarà 
formada per 8 replans inter-
calats. Pel què fa a la il·lumi-
nació exterior es col·locaran 
llums LED energèticament 
eficients. A la barana supe-
rior de la rampa, i en el tram 
d’escala ja existent, s’hi 
col·locaran vidres translú-
cids per tal d’assegurar la 
protecció visual dels veïns 
de les cases de La Rosaleda. 
El pressupost de les obres 
és de 257.805€ i els treballs 
s’han d’executar en un ter-
mini màxim de 4 mesos.

des de la Llar d’Infants fins a 
tocar de l’autopista. Els treballs 
consisteixen principalment en 
l’anivellació i el compactat del 
ferm, la formació de cunetes i 
l’estesa de grava. A banda tam-
bé s’ha reparat el tram d’escu-
llera del camí dels horts a la pa-
lanca de Viladordis. 
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L’escola Monsenyor Gibert i la Llar 
d’Infants s’escalfaran amb biomassa 

S'estudia implantar 
la recollida 

d'escombraries
amb control 

d’accés al nucli

Es dirà Plaça de l’Era de Cal Vallbona Tercera edició de la 
Nit Empresarial

El 58,5% dels santfruitosencs 
que han votat en el procés par-
ticipatiu han escollit el nom de 
l’Era de Cal Vallbona per deno-
minar la plaça ubicada davant 
dels horts. Aquesta denomina-
ció és en motiu dels pallers que 
la família Sala-Vallbona tenien a 
tocar de la plaça. A l’actual es-
pai s’hi batia el blat que després 
s’emmagatzemava en aquests 
coberts. Un total de 224 veïns 
han participat en aquest procés. 
D’entre les opcions proposades 
el 58,5% (131 vots) han escollit 
l’Era de Cal Vallbona; el 21,4% 

(48 vots) han escollit el nom 
d’Àngel Tañà i Sanfeliu, qui fou 
alcalde del municipi l’any 1936 i 
un 17,8% (40 vots) han optar per 
plaça del Torrent Bo, el torrent 
que transcorre davant mateix 
del punt on és ubicada la plaça i 
que rega els horts de La Sagre-
ra. Finalment el 2,3% restant de 
vots ha anat a parar a altres op-
cions com plaça del Dr. Morán, 
de l’1 d’octubre o del Museu.En 
les properes setmanes es pro-
gramarà un acte popular per 
tal d’inaugurar oficialment nova 
denominació de la plaça.

L’escola Monsenyor Gibert i la 
Llar d’Infants Les Oliveres dis-
posaran de calefacció i d’aigua 
calenta a través d’una caldera 
de biomassa que funcionarà 
amb estella de fusta. Aquesta 
s’ubicarà en un lateral del pati 
de l’escola dins una edificació 
degudament protegida i amb 
una estètica adequada amb 
l’entorn. Aquest nou aparell 
substituirà les calderes de gas 
natural dels dos centres educa-
tius. El combustible que s’utilit-
zarà per alimentar aquest tipus 
de caldera serà l’estella. Recor-
dem que Sant Fruitós de Bages 

ja disposa de calderes que fun-
cionen amb biomassa al camp 
de futbol municipal i al pavelló 
d’esports. Aquesta caldera de 
400 KW està finançada per la 
Diputació de Barcelona a tra-
vés dels fons europeus FEDER i 
el seu cost és de 308.377€. Les 
obres és previst que finalitzin 
a mitjans de març de 2020. A 
l'entorn d'aquest projecte està 
previst fer tasques d'educació 
ambiental pels alumnes del 
centre per tal que coneguin el 
funcionament d'aquest aparell 
i els beneficis mediambientals 
que comporta.

El Govern municipal està estu-
diant instal·lar contenidors amb 
control d’accés mitjançant xip al 
nucli del poble. Aquesta propos-
ta és fruit dels bons resultats 
obtinguts a  La Rosaleda i To-
rroella de Baix un any després 
d’haver iniciat aquest tipus de 
recollida. Aquest sistema aug-
menta el percentatge de residus 
que es recullen selectivament 
fins a xifres semblants als mu-
nicipis que realitzen el sistema 
porta a porta, però amb la co-
moditat, per a la ciutadania, que 
als contenidors s’hi pot accedir 
en un horari més àmpli. Pel què 
fa a les urbanitzacions de Pine-
da de Bages i de Les Brucardes 
la voluntat és la implementació 
del sistema porta a porta total, 
amb àrees tancades, amb con-
trol d'accés i càmeres, pels re-
sidus urbans no inclosos en el 
porta porta (com oli, roba i vi-
dre).

El proper dimarts 17 de de- 
sembre, Sant Benet de Bages 
acollirà la 3era Nit Empresa-
rial, una gala-sopar on es reco-
neixerà la trajectòria d'algunes 
de les empreses i comerços 
amb més història del munici-
pi. A banda d'aquest esdeveni-
ment, l'Ajuntament també s'ha 
reunit aquest passat mes de no-
vembre amb representants del 
teixit empresarial durant uns 
esmorzars on s'han intercanviat 
visions per tal de treballar con-
juntament per aquest sector.

M E D I  A M B I E N T 
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Sant Fruitós de Bages dedica 
l’any 2020 al jesuïta santfruito-
senc Lluís Espinal, en l’any de 
commemoració del 40è aniver-
sari del seu assassinat a Bolí-
via. El proper divendres 13 de 
desembre es celebrarà l’acte 
institucional a la sala de plens 
municipal amb la presència 
d’autoritats i personalitats que 
encarnen els valors de justícia 
i pau que defensava. El mateix 
divendres, a les 8 del vespre, la 
Biblioteca Municipal acollirà el 
col·loqui “A viva veu” on amics, 
família i companys d’Espinal 
explicaran les seves vivències, 
experiències i anècdotes per 
tal d’apropar la seva figura a 
la ciutadania. Durant tot l’any, 
l’Ajuntament inclourà en tota la 
documentació administrativa i 

divulgativa una imatge creada 
per donar més visibilitat a la 
seva figura. La primera de les 
propostes que s'han endegat 
és  el tradicional calendari, que 
es dedicarà aquest any 2020 al 
pare Lluís Espinal. Aquest inclou 
en cada mes de l'any, un fet de 
rellevància de la seva vida coin-
cidint amb el mateix mes que li 
va succeir i, d’aquesta manera 
els ciutadans podran descobrir 
les múltiples facetes que va te-
nir el santfruitosenc. S’ha fet 
una tirada de 4.000 exemplars 
de calendaris que tothom podrà 
trobar als comerços adherits a 
la Unió de Comerciants de Sant 
Fruitós de Bages a partir de mi-
tjans de desembre. La comme-
moració de l'Any Lluís Espinal 
és un projecte transversal del 

 

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

·6·

P RO G RA M A  D E
 G A RA N T I A  J U V E N I L

Em dic Bilel Boukili, sóc un jove 
de Sant Fruitós de Bages que va 
cursar el grau superior d’ani-
mació d’activitats físiques i es-
portives a l'IES Quercus. Durant 
el mes d’octubre vaig veure pu-
blicada a les xarxes socials una 
oferta de feina per fer de dina-
mitzador/a juvenil al Nexe Jove, 
l’àrea d’Acció Juvenil del poble. 
Aquesta oferta consistia en un 
contracte en pràctiques de 6 
mesos, la veritat és que no vaig 
dubtar en  enviar el meu currí-
culum i esperar la resposta. El 
requisit principal era tenir aca-
bada la titulació acadèmica que 
he cursat i estar inscrit al pro-
grama de Garantia Juvenil, una 
iniciativa europea que pretén fa-

cilitar l'accés als joves al mercat 
de treball. Així doncs vaig anar a 
les oficines del SOC a Manresa, 
em vaig registrar al programa 
i  em van trucar per passar per 
un procés de selecció que con-
sistia en una entrevista.  Em va 
anar força bé i he sigut el selec-
cionat per cobrir aquesta plaça, 
content de tenir l’oportunitat 

municipi que englobarà actes 
per a tots els públics per tal que 
es conegui totes les facetes del 
jesuïta. El Pare Lluís Espinal va 
destacar com a periodista, com 
a crític de cinema i productor, 
com a ferm defensor dels drets 
humans i per la seva vessant 
religiosa. 

de treballar al NexeJove i viure 
aquesta nova etapa de la qual 
estic segur que aprendré mol-
tíssim i sortiré d’aquí amb  una 
nova experiència. Pròximament 
em podreu veure dinamitzant el 
torneig de futbol sala o pels pa-
tis de l'institut!
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P RO G RA M A  D E
 G A RA N T I A  J U V E N I L

Els pastorets del

Ferrer Magí

Casal de Nadal 

"Tió Caneló" 

Carter reial

La màgia del Nadal omple Sant Fruitós de Bages

Ses Majestats el Reis d'Orient 
arribaran a Sant Fruitós de 
Bages a partir de 2/4 de 7 
des de la carretera de les 
Brucardes envoltats dels 
seus patges, carrosses, mú-
sica i un munt de caramels. 
La comitiva continuarà fins 
al Bosquet per dirigir-se fins 
a l'Ajuntament on els espe-
raran les autoritats per do-
nar-los les claus de totes les 
cases dels nens i nenes del 
poble. La festa posarà punt 
i final al Cobert de la Màqui-
na del Batre amb la salutació 
dels Reis als nens i nenes, 
acompanyada de coca i xo-
colata i queviures a la Haima 
dels Reis. Un any més tots 
els caramels que es repartei-
xin seran aptes per a celíacs.

Amb l'arribada de les festes 
nadalenques el municipi s'om-
ple de propostes i activitats per 
grans i petits.

Fira de Santa Llúcia

La 13ena edició de la fira serà 
el proper diumenge 15 de des-
embre. Des de les 10 del matí 
i fins a les 3 del migdia les di-
verses parades conviuran amb 
les activitats paral·leles que es 
duran a terme al bell mig de La 
Sagrera al llarg del matí. Els vi-
sitants podran participar en el 
taller infantil de dibuix, cagar 
el tió, practicar el tir amb arc i 
gaudir amb el ball de gegants, 
les danses amb Som Riu d'Or i 
la música del club de la guitarra.

Els infants de les escoles del 
municipi rebran la visita del 
Patge del Carter Reial qui en-
tregarà als nens i nenes la car-
ta amb la qual podran escriure 
als Reis Mags d’Orient. El 16 de 
desembre el patge visitarà la 
Llar d'infants Les Oliveres, el 17 
l'escola Monsenyor Gibert, el 18 
l'escola Pla del Puig i la darre-
ra de les visites serà el 20 de 
desembre a l'escola Paidos. Un 
cop els infants hagin escrit tots 
els seus desitjos podran entre-
gar la carta al Carter Reial que 
serà al Nexe-Espai de Cultura el 
dijous 26 de desembre de 12.00 
a 13.30 i el dissabte 28 de des-
embre de 18.00 a 19.30 hores. 
A banda d'entregar la carta els 
infants podran participar en el 
taller de manualitats "prepara 
la teva cavalcada".

Els infants del municipi podran 
gaudir de tallers i nombroses 
activitats aprofitant les vacan-
ces de Nadal en el casal "Tió ca-
neló". Enguany serà els dies 23, 
24, 27, 30 i 31 de desembre i el 2 
i 3 de gener des de les 9 del matí 
i fins a la 1 del migdia amb la 
possibilitat d'entrar a les 8 del 
matí i sortir a les 2 del migdia. 
Aquesta proposta va dirigida a 
nens i nenes des de P3 i fins a 
6è de primària. Les inscripcions 
poden realitzar-se fins l'11 de 
desembre al NexeJove i a l'Àrea  
de Cultura. El proper 10 de des-
embre a les 8 del vespre es rea-
litzarà una reunió informativa 
per les famílies al Nexe-Espai 
de Cultura.

Gran festa de

 l'Home dels Nassos

L'Elenc Teatral porta un any més 
els pastorets del Ferrer Magí 
d'Enriqueta Capellades al teatre 
Casal Cultural. Les representa-
cions seran el 26 i el 29 de des-
embre a les 7 de la tarda. Les 
entrades es poden comprar de 
forma anticipada a Foto Isidre.

Les famílies podran acomiadar 
l'any amb la festa de cap d'any 
que es celebrarà el dia 31 de 
desembre a partir de 2/4 de 
12 del migdia al Nexe-Espai de 
Cultura. La gala comptarà amb 
l'animació de Jaume Barris que 
farà ballar a gran i petits.
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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 any 2019, el muni-
cipi compta amb el Cau Frifènics, 
que forma part de Minyons Escol-
tes i Guies de Catalunya

Com neix l’Agrupament?

Quan va desaparèixer el Mijac Estel 
Amic, una colla del poble vam co-
mençar el Servei Educatiu de Lleu-
re amb l’ajuda de l’Ajuntament i 
vam veure que cada dissabte erem 
un bon grup. Aquest 2019 hem de-
cidit incorporar-nos a Minyons Es-
coltes i Guies de Catalunya, una as-
sociació amb molts anys d’història 
que agrupa més de 15.000 nens i 
nenes d’arreu de Catalunya i uns 
3.000 caps i quel·les que eduquen 
en el lleure.

Quants infants venen?

A hores d’ara tenim 35 nens i ne-

nes dividits en les branques de 
Castors i Llúdrigues (de P4 a 3r de 
primària) i Llops i Daines ( 4t de 
primària a 1r d’ESO).

Qui pot venir al Cau?

Al Cau tenim sempre les inscrip-
cions obertes. Tenim les portes 
obertes per a tot tipus de famílies, 
persones grans o petites, que tin-
guin interès pel lleure i l’educació 
dels infants i joves del nostre po-
ble. Qui estigui interessat pot venir  
un dissabte a la tarda o enviar un 
correu a caufrifenics@gmail.com.

Com és un dia de Cau?

Ens trobem cada dissabte a la tar-
da (de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del ves-
pre) i juguem, fem tallers, excur-
sions... totes les activitats tenen un 
rerefons per treballar amb els in-

fants la natura, la diversitat, la cul-
tura,... Fem activitats pel poble o en 
diferents equipaments municipals. 
Estem parlant amb l’Ajuntament 
perquè ens cedeixi un espai, amb 
l’objectiu que totes les persones i 
famílies, que ens sentim partícips 
el projecte, puguem construir el 
nostre CAU.

Per què el nom AEIG Frifènics?

La veritat és que ens ha costat 
força trobar un nom que ens fes el 
pes a totes. AEIG significa Agrupa-
ment Escolta i Guia. I Frifènics és 
un nom compost per “Fri”, que és 
la part final del diminutiu Santfri, 
i hem escollit l’au fènix per repre-
sentar el renaixement d’una agru-
pació de lleure a Sant Fruitós de 
Bages.
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Treballem dur de cara 
al 2020

Reconeixement a 

l’Àngel Tañà

A l’expectativa Tot és de tots i per tots

Del 4 al 11 d’aquest mes 
de novembre, s’ha portat 
a terme un procés parti-
cipatiu per posar nom a 
l’espai ubicat a l’entrada 
del nou museu Municipal 
situat a Cal Casajoana. Un 
dels possibles noms, era 
el de l’Àngel Tañà i San-
feliu, que va ser l’alcalde 
del nostre poble del 1936 
al 1938 i entre moltes 
altres fites va posar en 
marxa la primera biblio-
teca a Sant Fruitós. Com 
que aquesta opció no ha 
esta l’escollida, el nostre 
Grup Municipal presen-
tarà en el proper ple, una 
moció per tal de posar el 
nom d'ÀNGEL TAÑÀ a la 
Biblioteca Municipal, en 
reconeixement a la seva 
memòria.

El govern de Gent fent 
Poble està immers en la 
realització del pressu-
post 2020. Amb el nostre 
programa de govern com 
a referència, estem tre-
ballant per un 2020 que 
segueixi millorant el nos-
tre poble com ho hem fet 
fins ara, en serveis però 
també amb nous equipa-
ments; així es combinen 
propostes esportives de 
gran envergadura com el 
nou Pavelló, sense obli-
dar d’altres vessants del 
teixit associatiu amb la 
construcció del nou casal 
d’entitats. Tot això sense 
deixar de banda aque-
lles petites coses que 
milloren el dia a dia dels 
nostres ciutadans. BON 
NADAL i FELIÇ 2020 A 
TOTHOM!

El grup municipal d’ERC 
restem amatents a l’acció 
de l’equip de govern. Pen-
dents de tot el que facin 
i de com s’actuï. Perquè 
es va aprovar el cartipàs 
municipal a canvi d’uns 
compromisos, i després 
de l’espantada el dia del 
ple, encara restem a l’es-
pera de la resposta de si 
pensen complir-los o no. 

I en el moment d’enviar 
el butlletí no tenim co-
neixement del tarannà 
dels pressupostos per 
l’any 2020, ara com ara, 
ens han convocat per 
explicar-nos, no per tre-
ballar-los conjuntament.
Mentrestant, el grup mu-
nicipal d’ERC seguirem 
treballant pel millor per 
Sant Fruitós de Bages.

El passat ple s'aprovava 
una moció en  que s'acor-
dava la col·locació d'este-
lades en els accessos al 
municipi, barris i places, 
així com també en edifi-
cis públics, i la col·locació 
al l'interior de l'escola de 
música, el pavelló i la bi-
blioteca de llaços grocs. 
El nostre grup va votar en 
contra ja que considerem 
que els espais públics 
són de tots i accions com 
aquestes no respecten a 
una part important de la 
població. Prioritzem el 
nostre poble i els nostres 
veïns per davant dels 
símbols que en moments 
com els que estem vivint 
ens separen més que ens 
apropen. Bones festes i 
un 2020 ple de pau i sa-
lut.  


