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Es remodela la 
plaça del Primer 

d'Octubre

2020, 

Any Lluís Espinal

4 d'octubre, 
Nit de l'Esport
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Procés participatiu 
per escollir el nom 

d'una plaça



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

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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QUÈ ÉS EL CARTIPÀS?

Aquests darrers tres mesos al nostre poble s’ha parlat del Cartipàs 
com segurament no s’havia fet en la vida, i és que tots hem descobert 
que existeix un document als ajuntaments que si va bé ni se’n parla, 
però que si s’encalla pot ser un bon maldecap.El Cartipàs municipal 
és el document que endreça el funcionament polític de l’Ajuntament i 
està definit per llei en quant al seu contingut. En realitat hi ha 2 carti-
passos. El “Cartipàs de d’Alcalde” i el “Cartipàs de Ple”. Els punts que 
conformen cada cartipàs els defineix una llei i així mateix aquesta 
llei marca quines atribucions té l’Alcalde o quines té el Ple. El Car-
tipàs de l’Alcalde l’aprova el propi alcalde i ha de donar-ne compte 
al Ple. El Cartipàs de Ple l’aprova el Ple per majoria absoluta (en el 
cas de Sant Fruitós de Bages això vol dir un mínim de 7 vots a favor). 
Els cartipassos també contenen delegacions que es poden fer. Les 
possibles delegacions també queden marcades per la llei. No tot es 
pot delegar. Per exemple, l’Alcalde pot delegar algunes coses del seu 
cartipàs a la Junta de Govern local, però no pot delegar res al Ple. Per 
altra banda el Ple també té temes indelegables i alhora en té que pot 
delegar a la Junta de Govern local i en té que pot delegar a l’Alcalde.
Continguts dels cartipassos.
El Cartipàs de l’Alcalde fixa les regidories que hi haurà i fixa qui serà 
el regidor o regidora per cada regidoria. Fixa quines àrees munici-
pals estan integrades dins de cada regidoria. Fixa quins dies i a quina 
hora es fan les Juntes de Govern. Fixa els tinents d’alcalde. Fixa tam-
bé els regidors/es que formen part de les comissions i consells que 
depenen del Govern municipal. Per últim fixa quines de les atribu-
cions que té l’Alcalde per llei es volen delegar a la Junta de Govern.
El Cartipàs de Ple fixa les Comissions Informatives que hi haurà, 
definint el nombre de comissions, el seu contingut i els regidors/es 
que en seran membres de cada una. Fixa quins dies i a quina hora 
es fa cada Comissió Informativa. També fixa quin dia i a quina hora 
es farà el Ple municipal. Fixa els regidors/es que formen part de 
les comissions i consells que depenen del Ple municipal. Fixa quines 
atribucions de les que té el Ple es volen delegar a la Junta de Govern 
i quines es volen delegar a l’Alcalde. Per últim, fixa el què es coneix 
com el règim de dedicacions i de retribucions, dins de tres apartats. 
El primer d’ells indica quina dedicació i quin sou tindran l’alcalde i 
els regidors/es de govern. El segon marca quin import econòmic re-
bran els regidors de l’oposició per acudir a les Juntes, Comissions i 
Plens. I el tercer apartat indica quina assignació econòmica rebran 
els grups municipals.

Si no s’aprova, no hi ha delegacions, ni membres assignats a les 
Comissions, etc., i tampoc es cobra, com està sent el cas.

    Joan Carles Batanés Subirana
    Alcalde de Sant Fruitós de Bages
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5 i 6 d'octubre, Benet Games 2019

LES XIFRES

Per sisè any consecutiu, el pri-
mer cap de setmana d'octubre 
Sant Fruitós de Bages s'omplirà  
d'activitats a l’aire lliure amb 
proves esportives,exhibicions, 
novetats d’oci esportiu i músi-
ca en directe. Enguany s’han 
programat més de 40 activitats 
i proves esportives a l’entorn 
del Bosquet, la plaça Alfred Fi-
gueras, la Piscina Municipal, 
el Camp de Futbol i el Pavelló 
d’Esports. També es celebra per 
segon any la convocatòria dels 
Real Video Stories.

Extreme Ball, inflables, tallers 
de frisbee i  d’estels.

Cavalls, laberint de palla, bici-
cletes, patinets,pumptrack,po-
nis, pont tibetà, tirolina, push 
bike, rocòdrom i joc de pistes.

ESPAI 
AIRE

ESPAI 
AVENTURA

Bateig de submarinisme, Barque-
tes, Paddle Surf, sessions de Body 
Art, de relaxació i de pilates.

ESPAI 
AIGUA

Segway, hoverboard, cotxes in-
fantils, patinet, derrape i taller 
de drons.

ESPAI 
TECNOLÒGIC

KIA RACE
Dissabte 11.00 h

CAMINADA SOLIDÀRIA
Dissabte 10.00 h

CURSA CLUB SÚPER3
Dissabte 10.00 h

FINAL XANCLETA CHALLENGE
Dissabte de 10 a 13.30 h

COPA BIKE TRIAL
Dissabte 16.00 h

COPA CATALANA CICLOCROSS
Diumenge de 09.00 a 15.00 h

www.benetgames.cat

FESTA DELS COLORS
Dissabte 19.00 h

EXHIBICIÓ STREET WORKOUT
Diumenge 12.00 h

Diumenge 12.30 h
CONCERT KARAOKE'S KIDS

LA MONEDA: 
1 BENET = 1 EURO

25.000 VISITANTS 
EN L'EDICIÓ 2018

15.000 NENS/ES
PARTICIPEN EN LES 

ACTIVITATS

2.100 
PARTICIPANTS 

EN PROVES
ESPORTIVES

MÉS DE 40 
ACTIVITATS
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U R B A N I S M E

El Cobert de la Màquina de Batre i el seu entorn als premis WAF

Nova plaça del
Primer d'Octubre

La Plaça Onze de Setembre, al 
voltant del Cobert de la Màqui-
na de Batre és un dels projectes 
finalistes en l’apartat “Lands-
cape” dins la categoria “Urban” 
dels premis World Architecture 
Festival, els guardons d’arqui-
tectura més rellevants del món, 
que s'entregaran el proper 
mes de desembre a Amster-
dam. En aquesta edició, Joan 

Roig, del despatx “batlleiroig”, 
arquitectes del projecte de la 
Plaça Onze de Setembre, serà 
jurat dels premis en reconeixe-
ment a la seva trajectòria i amb 
motiu del premi Landscape of 
the Year 2018, atorgat  al pro-
jecte del Camí-Mirador de les 
antigues Guixeres d’Igualada. 
En total en aquesta edició hi 
competeixen 534 projectes de 
70 països.

Aquest setembre s'ha inau-
gurat la remodelació de la 
plaça del Primer d'Octubre a 
Pineda de Bages. Les millo-
res han consistit en la nova 
pavimentació de la pista 
amb una tonalitat adaptada 
amb l’entorn i s’hi han cons-
truït dues pistes esportives 
de futbol i bàsquet amb les 
seves cistelles i porteries 
corresponents. A banda, a 
tot l’entorn s’hi ha construït 
una pista de patinatge peri-
metral i una zona de skate.
Les millores també han con-
sistit en la col·locació de nou 
mobiliari i la millora de les 
escales i la barana d’accés 
al recinte.

El consistori ha dut a terme di-
ferents mesures en els polígons 
del municipi per tal de millo-
rar-ne la gestió. Pel què fa al po-
lígon de Sant Isidre III, s’ha apro-
vat definitivament el compte de 
liquidació definitiu del projecte 
de reparcel·lació, un tràmit que 
estava encallat des de feia anys. 
Pel què fa a l’àmbit de Santa 
Anna, l’Ajuntament ha tramitat 
la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana, la 
qual ha estat aprovada definiti-
vament per la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de la Catalun-
ya Central. L’objecte d’aquesta 
modificació és regularitzar la 
situació urbanística del sector, 

el qual es troba majoritàriament 
urbanitzat i edificat, per ajus-
tar el planejament urbanístic a 
la realitat física i completar, en 
darrer terme, la gestió i cessió 
dels sistemes i de l’aprofitament 
urbanístic a l’Ajuntament. En el 
cas del polígon de la carretera 
de Berga, l’Ajuntament ha realit-
zat un canvi en el model de ges-
tió i aquest n’assumirà la gestió 
del desenvolupament ja que el 
sistema amb que es treballa-
va fins al moment (la Junta de 
Compensació) no han finalitzat 
les obres previstes d'urbanitza-
ció i reparcel·lació previstes, el 
que dificulta la implantació de 
noves activitats a la zona.

Es regularitzen els polígons del municipi

Es modifica la línia del terme amb Manresa
La modificació de la línia de ter-
me, es produeix per tal que el 
parc de bombers de Manresa i el 
polígon de El Grau, estiguin ubi-
cats en un únic municipi en cada 
cas, no en dos tal i com ha estat 
fins ara. Amb aquesta delimi-
tació, el camí de El Grau estarà 

ubicat totalment a Sant Fruitós 
de Bages i el parc de Bombers 
íntegrament a Manresa. En total 
aquesta modificació comporta 
una segregació d’aproximada-
ment 18.000m2 de Manresa i el 
mateix respecte de Sant Fruitós 
de Bages.
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Escull el nom de la plaça a tocar del torrent

Nit de l'esport 
2019

L’Ajuntament obrirà un procés 
participatiu per tal que la ciuta-
dania sigui l’encarregada d’es-
collir el nom de la plaça que 
serà la porta d’entrada al nou 
museu municipal. Del 4 al 11 
de novembre tots els sanfruito-
sencs, majors de 18 anys i em-
padronats al municipi, podran 
votar el nom de la plaça esco-
llint una de les 3 opcions que es 
proposaran des del consistori o 
donant-ne una de nova. Només 
serà permès un vot per perso-
na. La votació es podrà fer per 
via telemàtica (a través de la 
web municipal i de la APP Mò-
bil) i també presencialment al 
consistori en horari d’atenció 
al públic. La votació es realit-
zarà a través d’un formulari, on 

els participants podran escollir 
entre les 3 opcions proposades 
o fer-ne una nova proposta. En 
cas que algun participant esculli 
més d’una opció, la seva partici-
pació serà considerada nul·la. El 
nom guanyador s’anunciarà la 
setmana posterior al tancament 
del procés participatiu.

Recta final de 
la campanya de 

guals
El proper 31 de desembre 
finalitza la campanya de 
guals gratuïts que ha impul-
sat l’Ajuntament durant tot 
el 2018 i 2019. Des del seu 
inici un total de 680 perso-
nes ja han sol·licitat un nou 
gual. La campanya consis-
teix en que tots els veïns 
que sol·licitin un gual no han 
d’abonar la quota tributària 
a l’Ajuntament durant els 
exercicis del 2018 i 2019 i 
han d’abonar únicament 21€  
per tal d’obtenir la llicència, 
que implica el lliurament de 
la placa corresponent. 

El proper divendres 4 d'octubre,  
a 2/4 de 9 del vespre, el pavelló 
d'esports acollirà l'edició d'en-
guany de la Nit de l'Esport on 
es reconeixerà a les persones, 
clubs i entitats en diferents 
àmbits de l'esport. Els finalis-
tes d'enguany són: Èric Alanis 
Bosch (automobilisme), Gabriel 
García Xatart (futbol), Ivet Es-
tany Bois (bàsquet), Biel Díaz 
Basullas (atletisme), Adrià Mar-
tos Serra (balls de Saló), Mont-
se Prat Grau (atletisme), Àngel 
García Jerez (atletisme), Jesús 
Vidal Sánchez (futbol), David 
Checa Carrera (motociclisme), 
equip preinfantil femení Pai-
dos Sallent (bàsquet), Jaume 

Ponsarnau Goenaga (bàsquet), 
Guillem Muñoz Cubelles (ciclis-
me), David Fernández Fuentes 
(voleibol), Paula Fernández Ji-
ménez (futbol), Joan “dimoni” 
Sánchez (ciclisme), Iván Pozo 
Durán (voleibol), Arnau Sala 
Descals (futbol), Josep Mensa 
Ferrer (bàsquet), Mar Santa-
nach Pintó (atletisme), Equip 
sènior masculí Vaillant Asfe 
(bàsquet), Jordi Clares Frauca 
(futbol), Arnau Caparrós Guari-
do (voleibol), Antònia Prat Pes-
ce (natació sincronitzada), Jan 
Díaz Basullas (atletisme), Ra-
mon Ferrer (bàsquet) i Josep 
Miramunt Caellas (alpinisme). 
La gala transcorrerà al llarg 
d'un sopar. Els tiquets pel so-
par es poden adquirir al bar del 
camp de futbol i al bar del pa-
velló d'esports.

S'activa l’inici del 
procés de licitació 
dels projectes del 
nou pavelló d’es-

ports i la urbanitza-
ció de l’entorn

Els treballadors municipals de 
l’àrea tècnica i de l’àrea econò-
mica de l’Ajuntament estan 
mantenint les reunions de tre-
ball necessàries per poder li-
citar les obres del nou pavelló 
d’esports municipal i de la ur-
banització de l’entorn del ma-
teix durant el mes de febrer de 
2020, davant la previsió del De-
partament d’Ensenyament d’ini-
ciar les obres de l’escola Pla del 
Puig l’estiu de l’any vinent.



 

2 0 2 0 -  A N Y  L L U Í S  E S P I N A L

Com cada any, el NexeJove ha 
preparat moltes activitats i ta-
llers perquè els joves en puguem 
participar en la Setmana Jove. 
En aquesta edició començarem 
el dia 12 d'octubre amb jocs de 
taula que es faran al Nexe, a la 
Sala polivalent. El diumenge 
13 d'octubre al Pavelló Muni-
cipal d'Esports es fa el torneig 
de vòlei 12h; qualsevol persona 
major de 12 anys s'hi pot ins-
criure i passar-ho bé amb gent 
de totes les edats i és una forma 
divertida de fer esport també!-
Durant la setmana també gaudi-
rem d'un taller d'impressió 3D, 
i un taller de cuina. El NexeJo-
ve va publicar una enquesta a 
les xarxes socials preguntant: 

"Si poguessis escollir un taller 
de cuina què t'agradaria fer?" 
Jo vaig posar sushi, ja que tot i 
que no en sóc molt fan, és molt 
"guai" de la manera en què es 
fa i ve presentat... Evidentment 
les activitats són gratuïtes i són 
interessants de manera que els 
joves podem aprendre diverses 
coses, des del funcionament 
d'una impressora 3D fins a cui-
nar! I ara ve la part que més ens 
agrada als joves... el concert!

Igual que amb els tallers, els jo-
ves vam poder escollir el grup 
que vindria aquest any des d'un 
enllaç a les xarxes socials del 
NexeJove. La majoria, i jo in-
closa, vam votar Sixtus! Així 
doncs, el divendres 18 d'octubre 

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
        SETMANA JOVE
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al Pavelló Municipal d'esports, 
veurem al grup Sixtus Versions 
en concert, i després gaudirem 
dels DJ's Arzzett i Berna. Per 
acabar, el dissabte 19 d'octubre 
al Teatre, tindrem l'espectacle 
Party Game! Que pels que no ho 
sapigueu és una activitat ideal 
per passar una estona diferent 
amb els teus, una obra de teatre 
on tot el públic participa i mai 
acaba igual! I dit tot això... jo en 
tinc ganes! Qualsevol s'ho pot 
passar bé amb tot el tipus d'ac-
tivitats que hi ha! Així que espe-
rem veure-us a tots a la Setma-
na Jove!

Mireia Comerma

Lluís Espinal i Camps va néixer 
a Sant Fruitós de Bages l'any 
1932 i des del 2005 que n’és 
fill predilecte. Aquest any 2020 
el municipi dedicarà un any 
d’activitats per tal de donar a  
conèixer la seva figura i la seves 
múltiples facetes com a comu-
nicador, productor de cinema, 
escriptor i inclòs escultor de 
talles de fusta. Per tal de pro-
gramar i planificar les activitats 
ja s'ha constituït una comissió 
organitzadora de l'Any Lluís Es-
pinal 2020. Una de les primeres 

iniciatives que es duran a ter-
me és la confecció del calen-
dari del 2020, dedicat a la seva 
figura i vida, així com un logotip 
que presidirà tot l'any i que serà 
l'emblema de totes les activitats 
que es desenvoluparan. Lluís 
Espinal va esdevenir sacerdot 
jesuïta als 30 anys, vocació que 
va compaginar amb el món de 
la comunicació com a guionista, 
cineasta i productor. Va ser al 
capdavant del programa de TVE 
“Cuestión urgente” on abordava 
problemàtiques socials que el 

règim no permetia. La censura 
espanyola el va portar a Bolivia, 
on va treballar de professor a la 
Universidad Catòlica de la Paz. 
A Sud-Amèrica, va donar suport 
als més necessitats i va criticar 
durament el règim opressor. 
Aquest procés de solidaritat 
progressiva i identificació amb 
el poble humil va culminar amb 
la seva detenció i posterior tor-
tura fins que va ser assassinat 
el 21 de març de 1980.



 

        SETMANA JOVE
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Cal Casajoana és 
declarat  Bé Cultural 
d’Interès Local 

L'escola Pla del 
Puig s'apunta a 

l'estalvi energètic

2 nous punts de 
recàrrega de 

vehicles elèctrics

"Nunca te dejé sola" 
s'estrena al Casal 
Cultural

L'àrea infantil de la 
Biblioteca estrena 

mural amb les 
lletres SFB

Des de l’any 2014 l’Ajunta-
ment duu a terme el projecte 
Euromet 50/50 amb l’escola 
Monsenyor Gibert, un projecte 
europeu que pretén promoure 
l'estalvi energètic de les es-
coles mitjançant un incentiu 
econòmic consistent en el re-
torn al centre del 50 % de l'es-
talvi aconseguit durant l'any. 
Enguany, l’escola Pla del Puig 
s’adhereix a aquesta proposta 
per fomentar l’estalvi d’ener-
gia per a calefacció, aigua ca-
lenta i electricitat.

Aquesta denominació s’atorga 
a bens integrats en el patrimo-
ni local que tenen un alt valor 
patrimonial. D'aquesta mane-
ra es protegeix l’edifici original 
impossibilitant que s’hi puguin 
realitzar modificacions subs-
tancials, que es pugui enderro-
car i alhora s’assegura la seva 
integritat. A banda, aquesta de-
signació permet al consistori 
demanar ajuts per a la conser-
vació d’immobles d’alt valor ar-
quitectònic. La iniciativa de pro-
tegir arquitectònicament aquest 

edifici ha estat impulsada per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages de forma coordinada amb 
la família propietària de l’immo-
ble. Un cop registrat l’edifici com 
a BCIL, s’inscriurà en l’inventari 
de patrimoni arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya.

El curtmetratge de la santfruito-
senca Mireia Noguera, s’estre-
narà en primícia al Teatre Casal 
Cultural. Serà el proper diven-
dres 18 d’octubre a les 8 del 
vespre. Els assistents podran 
veure en primícia aquest film 
que conté escenes gravades al 
municipi. La peça que transco-
rre entre el suspens i el drama 
i ens parla de la Clàudia, una 
adolescent que es troba amb els 
fantasmes del seu passat i ha 
de fer front a la veritat de la que 
ha estat escapant durant tota la 
seva vida.

Les dues noves estacions són 
de càrrega ràpida i es troben 
al carrer Aneto i al carrer 
Montsant, a tocar de la carre-
tera de Berga. Aquestes dues 
estacions funcionen amb un 
software de gestió i control 
compatible amb els aparells 
que ja hi ha instal·lats al nucli 
i permeten carregar el vehi-
cle elèctric de forma comple-
ta en un màxim de 20 minuts. 
Recordem que el municipi ja 
disposa de 2 punts dobles de 
recàrrega semiràpida públics 
i gratuïts: un a la carretera 

de Vic, a l’alçada de la plaça 
Onze de Setembre, i l’altre a 
l’avinguda Bertran i Serra. El 
sistema de funcionament és 
a través de la targeta muni-
cipal del servei de recàrrega 
de vehicles elèctrics. La qual 
es pot sol·licitar de forma te-
lemàtica mitjançant la web 
de l’Ajuntament. 



A V U I  P A R L E M  A M B  A L B A  P R I N Z ,  P U B I L L A  D E  S A N T  F R U I T Ó S  D E  B A G E S

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 de la passada Festa Major, Alba 
Prinz és la pubilla de Sant Fruitós de 
Bages. Parlem amb ella per tal de 
conèixer aquesta nova etapa.

Quin motiu et va portar a presen-
tar-te?

L’anhel de poder participar directe i 
activament en els actes del meu mu-
nicipi, vinculats amb la cultura i les 
tradicions catalanes, com és la figura 
de la pubilla i l’hereu del poble, i po-
der representar-lo i portar el seu nom 
arreu de Catalunya. 

Què creus que et pot aportar el pubi-
llatge?

Crec que el pubillatge em permetrà 
endinsar-me dins la tradició i cultura 
catalana d’una manera diferent a la 
que havia fet fins ara. I sobretot crec 
que em portarà a conèixer gent d’arreu 

de Catalunya amb ideologies i criteris 
molt diferents a mi, que em nodriran i 
em faran créixer com a persona.

Quines activitats has dut a terme des 
de la proclamació?

El que més he fet han sigut actes i pro-
clamacions de pobles de tot Catalunya, 
tot portant la banda que dóna nom al 
poble i donant-hi visibilitat allà on ana-
va. 

Què aporta a un municipi el pubillat-
ge?

El pubillatge té un valor positiu pel po-
ble gràcies a la funció de representa-
tivitat que fan l’hereu i la pubilla dins 
del municipi. Però el que realment fa 
el pubillatge és donar la oportunitat 
als joves del poble, ja sigui de mane-
ra directa o indirecta, a connectar amb 
les tradicions i la cultura del municipi i 

els dóna la oportunitat de treballar pel 
poble i participar-hi activament.

Què n’esperes d’aquest any?

Espero viure un any intens, ple d’ex-
periències, noves amistats i coneixe-
ments, duent a terme la meva funció 
de representació tot fent d’ambaixado-
ra del poble com a pubilla. 
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No ens cansem de 

treballar

Democràcia o justíciaMirada ampla a

 l’horitzó
A l'oposició amb 

política de mà estesa

El proper 16 d’octubre, 
és compleixen dos anys 
de l’ingrés a la presó dels 
Jordis i finalitza el termi-
ni de presó preventiva; 
per tant abans d’aques-
ta data coneixerem les 
sentències de tots els 
nostres presos, els quals 
molt possiblement con-
tinuaran empresonats 
un grapat d’anys. Sense 
qüestionar la separació 
de poders a l’estat espan-
yol,  en un estat democrà-
tic mai el votar pot ser un 
delicte. Mai les lleis po-
den estar per damunt de 
la voluntat popular, si no 
que han de ser un instru-
ment al servei de les per-
sones  i mai un problema 
polític s’ha de resoldre en 
els tribunals. 

Tot i les difícils circum-
stàncies en les que ens 
trobem els regidors i 
l'alcalde de Gent fent 
Poble, al no tenir el Car-
tipàs aprovat, i per tant, 
treballant sense cobrar 
ni un sol euro des del 
juny i afegint els impedi-
ments que posa el tripar-
tit a l'ombra, nosaltres 
en aquests 3 mesos hem 
tirat endavant 454 De-
crets, 85 acords de Jun-
ta de Govern i 26 acords 
de Ple. Tenim un projecte 
engrescador pel futur de 
Sant Fruitós i els 1831 
vots i els 6 regidors ens 
impulsen a assolir el 
compromís adquirit amb 
els veïns i veïnes aplicant 
el programa de govern 
presentat a les eleccions.

Amb el futur del país més 
obert que mai, pendents 
d’una sentència que pre-
veiem condemnatòria als 
nostres legítims repre-
sentants; enfront un es-
tat repressor que envia 
la guàrdia civil a casa de 
forma aleatòria, sabent 
que qualsevol dia aquesta 
pot ser la nostra. Davant 
la més que probable con-
demna, mobilitzem-nos, 
que no ens trobin asse-
guts al sofà. Cal que se-
guim al carrer, dempeus 
i amb la total predisposi-
ció a seguir lluitant per la 
República Catalana.I mi-
rant endavant amb Sant 
Fruitós, mirant a l’horitzó 
amb la certesa que farem 
camí, el millor camí pels 
santfruitosencs.

El PSC continuarà tre-
ballant per pactar el 
cartipàs que aglutini el  
màxim consens. Punts 
claus: fixar en 250.000 
euros i dos anys les con-
tractacions i congelar 
els sous. Lamentem que 
la bona tasca realitzada 
pel nostre grup a govern 
hagi estat menystinguda, 
minimitzada i criticada. 
Aquest és el veritable 
motiu pel que no vàrem 
repetir el pacte de govern 
i volem aprofitar aques-
tes línies per deixar palès 
els motius de no repetir 
-lo, reiterant que en el 
darrer període de legis-
latura van fer tot el pos-
sible per enfosquir els 
nostres projectes.


