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Els i les joves 
estrenen un nou 

espai fet a la seva 
mida

Millores per un 
curs escolar 

diferent

Nova oficina per 
a la recuperació 

econòmica
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Un carril bici 
unirà el nucli amb 
Torroella de Baix

BENVINGUTS i 
BENVINGUDES AL 



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
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Compromís de respecte, de mà estesa i de treball constant

El que teniu entre mans és el primer butlletí que escric com 
a alcaldessa de Sant Fruitós, i des d’aquí vull mostrar el meu 
més gran respecte i compromís per a tots els veïns i veïnes 
del poble, amb diversitat d’ideologies i opinions, però amb 
un terme en comú: Sant Fruitós de Bages. 

El 14 de setembre, juntament amb l’inici del curs escolar, 
el nexe jove va iniciar una nova etapa. Una etapa de nous 
projectes, empenta, noves inquietuds i nou espai. Un espai 
més ampli, i amb nous equipaments, creat amb la voluntat 
que els i les joves del poble se sentin cridats a participar-ne.

No podem oblidar que aquesta maleïda pandèmia que es-
tem patint els darrers mesos, pandèmia cruel que ens ha 
tingut a totes i tots tancats a casa massa temps i que ens 
està obligant a reduir les relacions socials, amb una afecta-
ció social i econòmica molt greu pels veïns i veïnes de Sant 
Fruitós, aquesta pandèmia, ha fet que a voltes haguem obli-
dat els i les joves i les seves necessitats. Algú va pensar 
que no eren urgents ni indispensables quan en realitat, eren 
imprescindibles.

Ara, amb el nou Espai Jove teniu una oportunitat d’or per a 
poder interactuar, relacionar-vos, estudiar i aprendre amb 
aquest nou espai pensat amb i per vosaltres. En definitiva, 
un espai per ser joves i gaudir.

Treballarem junts, joves i no tan joves, per fer avançar Sant 
Fruitós i fer que tothom s’hi  pugui sentir reconegut.

   Àdria Mazcuñán i Claret
   Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

EL  VOLUMINOSOS,

SI  DETECTES UN
ABOCAMENT A  LA  V IA
PÚBLICA ,  TRUCA 'NS !  

AJUNTAMENT-  93 878 97  00 
  POLICIA  LOCAL-  696 99 77  26

SOL·LICITA 
LA RECOLLIDA 
AL 93 878 97 00

MANTENIR SFB NET, DEPÈN DE TOTS
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PUNT DE TROBADA

SOTERRANI I BÚNKER

ESPAI CREARTEC / CHILLOUT I 
BOOKCROSSING

TALLER DE CUINA

BUCSXN

Sala polivalent: jocs de taula, 
futbolí, billar, ping pong, es-
cenari per cantar amb micro 
obert, trobades, xerrades,...

Els i les joves de Sant Fruitós 
de Bages han estrenat durant 
aquest mes de setembre unes 
noves instal·lacions, de 460m2, 
al semisoterrani del Nexe-Es-
pai de Cultura on també s’hi ha 
ubicat el punt d’informació de 
l’àrea de joventut de l’Ajunta-
ment. Aquest nou equipament 
compta amb diferents espais 
disponibles ja sigui per a l'estu-
di i l'oci com per trobar asses-
sorament i  informació. L’Ajun-
tament ha dotat l’equipament 
amb nous equips informàtics i 
una zona d’oci amb jocs de tau-
la, billar, una taula de ping-pong 
i un futbolí, escenari i equips de 
so i bucs d’assaig.
L’accés a aquest nou recinte es 
realitza des del carrer, a través 
del lateral esquerre de l’edifici.
Des de l’Ajuntament s’ha tre-
ballat en un pla d’obertura de 
l’equipament per poder fer-ne 
ús amb totes les mesures de 
prevenció. L'Espai Jove estarà 
obert els divendres al matí de 
2/4 d’11 a 2/4 d’1 del migdia i 
de dilluns a dijous de 4 a 8 del 
vespre. Tan bon punt les res-
triccions sanitàries canviïn, és 
previst celebrar una jornada 
de portes obertes per tal que la 
ciutadania pugui veure aquest 
nou equipament municipal.

El Nexe Espai Jove 
ja és una realitat

Per a realitzar el disseny 
d’aquest espai i de les dife-
rents zones, s’han dut a terme 
dos processos participatius, 

un primer on han participat 
més de 200 joves i un se-
gon més específic on s’ha 
treballat amb un programa 
d’assessorament en clau 
de gènere de la Generalitat 
amb el suport del SAI Bages 
del Consell Comarcal  i els 
col·lectius feminista i LGTBI 

que ha permès incorporar 
propostes per a l’organitza-
ció del nou equipament des 
de la perspectiva de diversi-
tat sexual i de gènere. Aquest 
espai s'ha creat  pels joves i 
han estat ells i elles qui han 
fet propostes i han aportat 
idees pels diferents espais.

Espais per a l'estudi o treball 
en grup i sala de reunió per a 
diversos col·lectius. Compta 

amb una pantalla intel·ligent i 
ordinadors. 

Espai per a la lectura, zona 
d'exposició o altres activitats 

més tranquil·les.

Cuina equipada per a poder 
oferir formacions, tallers de 

cuina i sopars joves. 

Dues sales amb equips de so 
i instruments perquè puguin 

assajar grups de música.

INFONEX@

Punt d’Informació Juvenil on 
els i les  joves poden disposar 

d’atenció individual i asses-
sories en diferents àmbits.



·4·

U R B A N I S M E

Del nucli a Torroella de Baix, en bicicleta
L’Ajuntament construirà un nou 
carril per a bicicletes per tal 
d’unir el nucli del municipi amb 
Torroella de Baix. Aquesta nova 
via per a ciclistes transcorrerà, 
majoritàriament, de forma pa-
ral·lela a la carretera N-141c. 
El consistori ha contractat la 
redacció del Projecte d’Actuació 
Específica (PAE) que determi-
narà el traçat exacte d’aquest 
nou vial, tenint en compte l’oro-
grafia del terreny que uneix el 

nucli amb aquest barri. Aquest 
projecte és la primera pedra 
d’un nou model estratègic de 
mobilitat. Aquesta actuació 
s’engloba en un marc més ampli 
de comunicació de vies ciclistes 
amb la voluntat de crear una 
xarxa intermunicipal entre Sant 
Fruitós de Bages i els municipis 
veïns, com per exemple, unint 
aquest vial amb el pont d’entra-
da al municipi de Navarcles.

La construcció de la rampa 
d’accés a la passera de La 
Rosaleda haurà d’esperar, 
ja que la licitació de l’obra 
ha quedat deserta dues ve-
gades. El Govern està estu-
diant quin és el motiu que ha 
portat que cap empresa con-
cursi per tal d’executar-lo 
i d’aquesta manera poder 
modificar els plecs de clàu-
sules del concurs públic. El 
consistori ja s'ha reunit amb 
els veïns i veïnes per expo-
sar la qüestió i es realitza-
ran noves trobades propera-
ment.

Concurs desert per 
la rampa de 
La Rosaleda 

Les obres del skatepark, aquest any

Polígons més segurs i amb millores

Una comissaria 
més funcional

L’Ajuntament treballa en la 
modificació del projecte del 
local situat al carrer Eugeni 
d’Ors. En aquest es refor-
mula la idea inicial i es dis-
tribueix l’espai i es guanyen 
85m2. La principal modifi-
cació recau en la supres-
sió d’un altell que permetrà 
guanyar més superfície útil. 
A banda, cal recordar que 
projecte anterior no tenia 
les autoritzacions necesa-
ries per poder fer part de les 
obres. El consistori també 
està renegociant el contrac-
te de lloguer amb la propie-
tat. És previst que les obres 
es reiniciïn aquest any. 

Aquesta tardor s’iniciaran les 
obres de construcció del primer 
skatepark del municipi. Aques-
ta zona multiesportiva es cons-
truirà al polígon Riu d’Or. Aquest 
nou espai comptarà amb 3 pla-
taformes de diferents nivells 
i incorporarà elements com 
rampes, escales, quarterpipes, 

bancs, rails i una zona de volcà.
Les obres s’han adjudicat per 
267.609€ dels quals 100.000€ 
estan subvencionats per la Di-
putació de Barcelona. El projec-
te es durà a terme gràcies a una 
modificació de crèdit aprovada 
en el Ple Municipal del mes de 
setembre.

Els polígons de Sant Isidre, Riu 
d’Or-Casanova i La Bòbila es do-
taran de 9 càmeres de control de 
matrícules i de videovigilància 
en totes les entrades i les sor-
tides. Aquests dispositius aler-
taran quan vehicles sospitosos 
entrin als polígons. Aquestes 
càmeres també permetran ob-
tenir imatges de l’entorn, amb el 
que es facilitarà la investigació 
posterior de robatoris o altres 
actes delictius. És previst que 
les obres d’instal·lació de les 
càmeres comencin aquest no-

vembre. Per altra banda es rea-
litzaran millores als polígons 
Sant Isidre i Riu d’Or Casanova. 
Concretament es millorarà la 
xarxa de  clavegueram  polígon 
de Sant Isidre, entre el carrer 
Pic Negre i la carretera de Ber-
ga.A banda, també es duran a 
terme treballs de reasfaltament 
als carrers Aneto, Pica d’Estats i 
Ensija, del Polígon Sant Isidre, i 
al carrer Pedraforca del Polígon 
Riu d’Or Casanova. Aquests tre-
balls s’iniciaran entre els mesos 
d’octubre i novembre.
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L'APAES rebrà una 
subvenció per 

enfortir el teixit 
empresarial

E C O N O M I A  I  E M P R E S A

L’Ajuntament atorgarà una 
subvenció extraordinària de 
16.900€ a l’Associació de 
Parcs d’Activitat Empresarial 
del municipi per tal d’enfortir 
l’entitat i que puguin executar 
accions de dinamització em-
presarial. A través d’aquesta 
subvenció, l’Associació, rea-
litzarà accions per tal de do-
nar un fort impuls en la cerca 
de nous associats per tal de 
disposar d’una entitat on s’hi 
vegin representades la diver-
sitat d’empreses que hi ha als 
polígons. 

L’Ajuntament obrirà una oficina per a la 
recuperació econòmica del municipi

Sant Fruitós de Bages dipo-
sarà d'una oficina física per 
tal d’atendre a empreses, co-
merços, emprenedors i veïns i 
veïnes del municipi que s’han 
vist afectats per la crisi genera-
da per la COVID-19. Des d’aques-
ta oficina, s’oferirà als usuaris 
assessorament en tots aquells 
tràmits relacionats amb la recu-
peració econòmica ja sigui per 
iniciatives del propi consistori 
com d’altres impulsats per les 
diferents administracions públi-

ques. En aquest sentit, el servei 
oferirà des de l’acompanyament 
per realitzar tramitacions te-
lemàtiques fins a assessora-
ment professional passant per 
ofertes formatives. La voluntat 
d’aquest nou servei és la d’ofe-
rir a la ciutadania totes les eines 
disponibles per tal de fer front 
a la crisi actual. El consistori té 
previst obrir les portes d’aquest 
nou servei durant aquest mes 
d’octubre.

S'obre una línia descomptes 
per menjar i per pernoctar al municipi

Del 19 d’octubre al 22 de no-
vembre, totes les persones 
del municipi i de fora que 
vulguin realitzar un àpat o 
passar la nit a Sant Fruitós 
de Bages ho podran fer amb 
un descompte directe. L’Ajun-
tament ha destinat un total 
de 140.000€ a aquesta línia 
d’ajuts per tal de promocio-
nar l’hoteleria i la restaura-
ció del municipi a través del 
consum dels veïns i veïnes 
del poble i també amb la vo-
luntat de captar nous clients 
de fora del municipi. Per tal 
de poder accedir a aquests 
descomptes, els usuaris hau-
ran de generar prèviament 

un codi de descompte a tra-
vés de l'APP mòbil de l’Ajunta-
ment. Aquests codis tenen una 
validesa de cinc dies des que 
es generen fins al moment en 
què s'utilitzin. 

Els establiments que vulguin 
adherir-se a aquesta cam-
panya i poder aplicar aquests 
descomptes subvencionats, 
hauran de sol·licitar-ho a 
l’Ajuntament del 5 a l'11 d’oc-
tubre.  El divendres 2 d’octu-
bre, a 2/4 de 12 del migdia,  
es realitzarà una presentació 
en línia per a  tots els esta-
bliments interessats. L'enllaç 
està disponible a la pàgina 
web municipal.

Servei de diagnosi 
energètica i de 

gestió de residus
L’Ajuntament ha posat en 
marxa un servei gratuït per 
tal d’assessorar a les em-
preses del municipi pel què 
fa a la gestió energètica i de 
residus. Les empreses que hi 
participin tindran accés a un 
expert que els realitzarà una 
diagnosi i propostes de mi-
llora. A banda, també rebran 
assessorament en la imple-
mentació d’energies renova-
bles, autoconsum compartit 
i es revisaran els costos de 
la gestió de residus i la seva 
optimització. Les places són 
limitades i cal inscriure’s prè-
viament a l'ajuntament.
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Amb motiu de la celebració de 
l’Any Lluís Espinal 2020, l’Ajun-
tament treu a la llum el llibre 
“Lluís Espinal: periodista de la 
vida” que recull les reflexions, 
cites i pensaments del jesuïta 
santfruitosenc.

Aquesta edició, amb el pròleg 
de l’historiador Francesc Co-
mas, fa una biografia del perso-
natge a través dels pensaments 
i reflexions que ell mateix va 
escriure mentre era a Bolívia, 
extrets principalment del diari 
“Aquí”.

El llibre s’estructura en 5 apar-
tats: la justícia i la veritat, la mi-
rada i el pensament, l’església 
i la fe, la política i la societat i 
el compromís i la solidaritat. A 
través d’aquests valors, s’intro-
dueixen frases escrites o dites 

per Lluís Espinal que simbolit-
zen cadascuna d’aquestes face-
tes de la seva vida.

Per a l’edició del llibre s’ha tre-
ballat en un llibre molt humil, de 
tapa dura de cartó nu, i amb un 
llom simulant el teixit caracte-
rístic de l’Amèrica Llatina.

El llibre es presentarà el pròxim 
6 de novembre, a 2/4 de 8 del 
vespre al Teatre Casal Cultu-
ral. Les persones interessades 
a adquirir-lo podran fer-ho a 
l’ajuntament, a la Llibreria Fe-
rrer i a Foto Isidre, o el mateix 
dia de la presentació, pel preu 
de 10€.
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 U N  N O U  E S P A I  J O V E

Fa un parell de setmanes que el 
nexe espai jove he reobert les 
portes després del confinament 
i les vacances d’estiu, i aquest 
any ho fa amb un local nou i una 
multitud de sales i espais on 
poder passar l’estona amb les 
amigues i amics! 

Ja fa temps que aquest nou 
projecte està en marxa, i les 
dinamitzadores del nexe han 
comptat amb un equip motor de 
joves i amb un programa d’as-
sessorament en clau de gènere 
de la Generalitat de Catalunya, 
que amb l’ajuda de les propos-
tes dels col·lectius del poble i el 
suport del SAI Bages del Con-
sell Comarcal han ajudat a que 
el nou Nexe Jove sigui un espai 

més divers en clau de gènere i a 
l’alliberament LGTBIQ+ amb una 
perspectiva feminista. 

Al nou nexe espai jove hi podem 
trobar el soterrani  i el popu-
larment anomenat bunker, es-
pais destinats a l’estudi i a la 
realització de treballs en grup, 
reunions i tasques grupals. Al 
costat de el soterrani hi trobem 
una secció anomenada Creartec 
on les joves poden exposar les 
seves obres; i al costat una zona 
chill amb sofàs i un prestatge 
destinat a l’intercanvi de llibres. 

També hi podem trobar una 
cuina a disposició de les enti-
tats del municipi i tallers, bucs 
d’assaig que conten amb bate-
ries, piano, micròfons i un equip 

de so i de llums fantàstic; i per 
últim una gran sala amb dues 
taules de ping-pong, un futbolí 
i un billar, entre d’altres jocs de 
taula i cartes que son a l’abast 
de totes les joves. 

Aquest espai conta amb uns la-
vabos inclusius que disposen 
d’una pica exclusiva per netejar 
la copa menstrual, i totes les 
sales estan pensades en clau de 
gènere i inclusivitat per poder 
gaudir d’un espai feminitzat, se-
gur i divers! 

Mai Sense Veu

col·lectiu feminista de SFB

@maisenseveu

“Lluís Espinal: 
periodista de vida” L'Ajuntament ha encarregat al 

dibuixant santfruitosenc Galdric 
Sala l’elaboració d’una auca 
on s’explica la vida del jesuïta, 
la seva mort, els valors que va 
transmetre a Bolívia i el llegat 
que ha deixat a través de 25 vin-
yetes. L’Ajuntament en repartirà 
un exemplar a tots els alum-
nes de primària de les escoles 
del municipi i també als alum-
nes d’ESO de l’institut. Totes les 
persones interessades poden 
recollir un exemplar de forma 
gratuïta a l’ajuntament o a la Bi-
blioteca Municipal.

Vida i valors 
en 25 vinyetes
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S'amplia el personal destinat a atendre 
presencialment a la ciutadania

L’Ajuntament ha ampliat el 
personal que treballa atenent 
al públic de les oficines de la 
plaça de la Vila per tal d’oferir 
un millor i més àgil servei als 
ciutadans. Aquest servei s’ha 
reforçat amb una tercera perso-
na que dona suport a les dues 
que ja hi treballaven fins ara. El 
consistori ha considerat conve-
nient donar un suport a l’atenció 
directa al ciutadà en un moment 
com l’actual en el qual s’estan 
gestionant diferents tràmits 
arran de la pandèmia i que po-
den fer que en alguns moments 

l’àrea acumuli un gran volum de 
feina. Aquesta contractació s’ha 
realitzat en el marc del progra-
ma complementari de millora 
de l’ocupabilitat del Pla de Xar-
xa de Governs Locals. 

Un inici de curs marcat per la pandèmia

El curs escolar 2020/21 ha co-
mençat marcat per les mesures 
extraordinàries que s’han hagut 
d’aplicar a causa de la pandè-
mia de la COVID-19. L’Ajunta-
ment ha dut a terme un seguit 
d’accions per tal de facilitar als 
alumnes, famílies i escoles que 
aquest curs es desenvolupi amb 
la màxima normalitat possible i 
ha continuat donant suport i re-
cursos per l’educació d’infants i 
joves del municipi. Des de l'Ajun-
tament es treballarà durant tot 
l'any per tal de facilitar totes les 
eines que es tinguin a l'abast  
per a tots els agents implicats 
en l'educació dels infants del 
municipi. No obstant això caldrà 
que administracions, escola i fa-
mílies treballem conjuntament.

CAMINS SEGURS
S’han creat vials d’accés se-
parats de la circulació rodada 
a la Llar d’infants i al CEIP Pla 
del Puig per tal de protegir als 
alumnes i a les famílies del 
trànsit de vehicles duran les en-
trades i sortides.

PLA DE MOBILITAT
S’han habilitat nous espais i 
itineraris per tal de millorar la 
mobilitat i evitar congestions de 
trànsit en aquells centres on hi 
ha més afluència de vehicles i 
d'autobusos.

AGENTS CÍVICS
2 nous agents cívics vetllen per 
tal que compleixin les mesures 
de seguretat establertes en les 
entrades i sortides, informen 
sobre els accessos als diferents 
equipaments i col·laboren en 
els controls d’accés als recintes 
educatius.

DISPONIBILITAT 
D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS
L'Ajuntament a posat a disposi-
ció de tots els centres del mu-
nicipi, espais municipals per 
poder-ne fer ús en cas que els 
sigui necessari.  En aquest sen-
tit, els alumnes del mòdul de 
Màrqueting i Publicitat en el 
sector vitivinícola de l’Institut 
Gerbert d’Aurillac, realitzen les 
sessions pràctiques d’aquest 

curs al nou Museu Municipal de-
dicat a la vinya i el vi. 

NOUS APARELLS INTERACTIUS
L'escola de música municipal 
compta amb 2 nous aparells 
interactius per treballar el llen-
guatge musical que permeten 
dur a terme diferents aspectes 
des del núvol en cas que no es 
puguin realitzar les classes a 
l'aula. La Llar d'Infants també 
disposarà d'una nova pantalla 
interactiva per a treballar l'esti-
mulació dels infants.

ESPORT SEGUR
S'ha elaborat un Pla d’ús dels 
equipaments esportius (Pave-
lló d’Esports i Camp de Futbol) i 
conjuntament amb els clubs es-
portius del municipi s'han esta-
blert protocols per a la pràctica 
esportiva de forma segura.

Cubes d'aigua pels 
regants
L'Ajuntament va facilitar cubes 
d'aigua pels regants de La Sa-
grera per tal que no perdessin 
la collita dels horts a causa de 
la contaminació que va afectar 
les aigües del Riu d'Or el passat  
mes d'agost.



A V U I  P A R L E M  A M B  L'A R T I S T A  A G U S T Í  P E N A D È 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

L'escultor santfruitosenc mos-
tra algunes de les maquetes 
que són l’origen de moltes de 
les seves obres en l'exposició 
"Paraula, matèria, imatge" que 
es pot veure a la Biblioteca Mu-
nicipal fins al pròxim 16 de ge-
ner. En aquesta ocasió l'artista 
acompanya les seves peces 
amb fotografies de Lluís Ivern, i  
les reflexions del filòsof i crític 
d’art Arnau Puig. 

D’on sorgeix la idea d'aquesta 
exposició?
La idea sorgeix d’una primera 
proposta sobre la creació d’una 
mostra amb només maque-
tes de les meves obres. Sobre 
aquesta primera idea vaig pro-

posar treballar sobre papers i 
cartons i amb una seixantena 
de materials diferents i deta-
llant-ne tots els procediments.
Quines peces s’hi poden veure?
Les obres de l’exposició s’han 
escollit tenint en compte que el 
projecte sigui el màxim didàctic 
possible, tan pel que fa al con-
tingut, com per la diversitat de 
materials i procediments que 
s’hi poden veure.

Què ofereix cada artista a la 
mostra?
Aquesta és la primera exposició 
que fem col·lectivament. Lluís 
Ivern, el comissari de la mostra, 
va proposar incloure imatges 
de fragments de la meva obra i 

també va tenir la idea d'inclou-
re paraules o poesies del filòsof 
Arnau Puig basades en el que li 
suggerien les fotografies.
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Rigor i tenacitat 

a on estiguem

Canvi de cicleTreballem pel present 
i futur

Ja fa cent dies del 
canvi

Tres mesos de govern, 
una feina intensa on hem 
solucionat moltes man-
cances i on hem definit 
les bases i arrencat nous 
projectes  per Sant Frui-
tós. Un pla de recuperació 
econòmica transversal 
coordinat des de la nova 
Oficina de Recuperació 
Econòmica. Una forta 
aposta per educació. Pro-
jectes socials,  i pels jo-
ves amb el nou espai  di-
vers i respectuós on se’ls 
ofereix eines per empo-
derar-se.Seguint el camí 
del Vicenç treballem pel 
present i futur de Sant 
Fruitós lluny de la man-
ca de respecte, la crítica 
anònima. Els nostres va-
lors claus, seny, esforç i 
respecte per construir el 
poble que volem.

Estant al govern vàrem 
tenir clar que amb rigor 
i tenacitat els projectes 
i els objectius es com-
pleixen. I només amb de-
dicació i estant a sobre de 
cada qüestió la capacitat 
de reacció per resoldre 
és major. Des de l’oposi-
ció també actuem amb 
aquests principis, i no els 
veiem gens en el govern 
tripartit de conveniència 
que ara intenta governar. 
Se’ns va fer fora amb una 
moció de censura sense 
arguments justificats i 
passats més de 100 dies 
ja s’han fet passes enre-
re. Treballarem dur per-
què no sigui així. Som la 
vostra esperança de fu-
tur. Ens en sortirem tam-
bé d’aquesta.

Cent dies que aixequem 
tapes d’olles on el que 
trobem té massa sal, està 
completament aigualit o 
l’olla promesa està bui-
da!Fins i tot l’antic cuiner, 
en moltes ocasions havia 
barrejat les tapes! I algu-
na olla que fa tuf...Cent 
dies intentant endreçar 
la cuina, treballant en 
plats nous, perquè to-
thom mengi a gust. Cent 
dies cuinant, per tots i 
totes per igual, sense 
omplir més el plat del 
qui seu més a la vora. I la 
cocció, a diferents ritmes, 
com cal. Algunes olles 
necessiten foc fort, ràpid 
i altres couen a foc lent.
Sense deixar de cuinar 
en cap moment. Deixar 
el client content i el crític 
sense arguments.

Els i les socialistes de 
Sant Fruitós de Bages 
tornem a ser part acti-
va del govern del nostre 
poble. Som una formació 
que hem guanyat cada 
cop més representa-
tivitat. La nostra força 
principal és la capacitat 
d'arribar al consens amb 
els diferents actors polí-
tics municipals. Creiem 
fermament en el nou 
equip de govern on la dis-
paritat i diversitat de sen-
sibilitats polítiques enri-
quiran, sense dubte, tots 
els projectes de futur. Tot 
just hem començat un 
canvi de cicle on l'objec-
tiu és aconseguir un Sant 
Fruitós on la justícia so-
cial sigui una realitat.


