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del premi "Lluís 

Espinal de 
periodisme social 

i denúncia"

Nou projecte per 
fomentar l'esport 
entre els infants
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Esdevé del tot imprescindible i necessari que de ca-
dascuna de les aixetes de Sant Fruitós brolli aigua 
cada dia. I per poder-ho fer amb les millors condicions 
i garantia, esdevé del tot necessari planificar tot el sis-
tema d’abastament i sanejament.
Perquè això sigui realitat, el 2020 iniciem el camí es-
tratègic: anàlisi acurada de la situació, detecció de 
l’estat de les conduccions i equipaments, i pla d’inver-
sions i millora. 
Treballant colze a colze, tècnicament Aigües de Man-
resa i Ajuntament, comptant amb la implicació dels 
quatre grups municipals hem aconseguit traçar una 
línia de millora i de garantia de qualitat del servei;  
tenim la ruta marcada per garantir un correcte abas-
tament i sanejament a totes les aixetes sanfruitosen-
ques.
També permeteu-me fer èmfasi amb la primera edi-
ció dels pressupostos participatius a Sant Fruitós de 
Bages. I n’estem orgulloses. Perquè és la primera edi-
ció, el primer pas per obrir camí i fer d’aquest projecte 
un més de l’empoderament i la corresponsabilització 
de la ciutadania. 
Empoderament perquè donem capacitat de decidir, 
d’escollir quins projectes, cadascú pensa que són im-
portants per poder millorar el poble, i corresponsabi-
lització perquè entre totes i tots ens en fem responsa-
bles, aportant i proposant. 
A Sant Fruitós tenim un teixit associatiu molt gran, que 
dia a dia empeny i fa propostes. Tenim un teixit em-
presarial potent, que treballa dia a dia per anar enda-
vant. Un teixit educatiu immens, immens en qualitat 
que ens ajuda a créixer dia a dia. I els veïns i veïnes, in-
dividual i col·lectivament també hi podem fer, i molt. 
I els pressupostos participatius en són una eina per 
aconseguir-ho. Ben aviat els projectes escollits pren-
dran forma i totes i tots en podrem gaudir.

Seguim mirant endavant i vetllant per la millora de la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes.
  
 
  Àdria Mazcuñán i Claret
  Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages
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Nova gestió de l'aigua

L'Ajuntament ha aprovat el 
nou Pla Director de les ins-
tal·lacions d'abastament 
d'aigua potable i clavegue-
ram que efectua una diag-
nosi i  planifica les inversions 
futures que han de perme-
tre posar al dia aquestes in-
fraestructures per tal que els 
serveis funcionin de forma 
òptima. Fins ara el munici-
pi mai havia comptat amb 
una pla d'aquestes caracte-
rísrtiques que permetés pla-
nificar tant la gestió com les 
inversions futures. Aquest 
document projecta el futur 
de les aigues fins al 2035. La 
nova gestió ha estat aprova-
da amb el consens de tots 
els grups municipals.

Noves Tarifes
Les noves tarifes entra-
ran en vigor l'1 de gener 
de 2022, tant pel con-
sum domèstic com per 
l'industrial. L'augment 
tarifari suposarà una mi-
tjana d'1 €/trimestre per 
al consum domèstic. El 
pla planifica un augment 
sostingut i progressiu fins 
al 2028. En aquestes no-
ves tarifes s'integren les 

 
Mitjà propi

L'Ajuntament ha esta-
blert el servei com a mi-
tjà propi i ha encarregat 
la seva gestió a Aigües de 
Manresa. Per tal de fer-
ho possible el consistori 
ha passat a ser accionis-
ta de l'empresa i podrà 
decidir les actuacions 
i inversions a realitzar.

 
escales dels comptadors 
de l'ACA, es crea una 
nova tarifa social i es di-
ferencien els comptadors 
industrials dels comer-
cials. Un cop aplicada la 

modificació tarifària, Sant 
Fruitós de Bages conti-
nuarà gaudint de les tari-
fes més baixes del Bages 
i per sota de la mitjana de 
la provincia de Barcelona.
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Quatre projectes ciutadans seran una realitat

El projecte "Patis Educa-
tius", presentat per l'AM-
PA de la Llar d'infants Les 
Oliveres (170 vots), ha estat 
la proposta guanyadora 
dels primers pressupostos 
participatius del municipi. 
La iniciativa proposa una 
remodelació completa del 
pati de la Llar d'infants di-
vidint l'espai disponible en 
diferents ambients.
La segona proposta més 
votada (135 vots) consisteix 
en la creació d'un Jardí de 
Papallones al carrer To-
rrent Fonteta, La iniciativa, 
presentada per Som Na-
tura Pla de Bages, consis-
teix en la creació d'un es-
pai enjardinat per afavorir 

Es planifica el futur dels espais lliures 
i equipaments de la zona sud

Noves targetes 
moneder

L'Ajuntament ha implantat 
aquest mes de setembre un 
sistema d’ajuts econòmics 
quinzenals a través de tar-
getes moneder per a cobrir 
les necessitats de subsistèn-
cia d’aquelles famílies que 
ho necessitin. Amb aquest 
canvi els usuaris podren fer 
ús de l'ajut a través d’una 
targeta, el que el permet 
empoderar-se i d'aquesta 
manera s'evita l’estigma so-
cial que podien patir a l'hora 
de sol·licitar aliments. 

L'Ajuntament ha elaborat 
un document que planifica 
el desenvolupament dels 
espais lliures i equipaments 
de l'àmbit del Bosquet i Can 
Figueras, des de la zona es-
portiva fins al Pla de Puig 
al llarg de l'avinguda Sant 
Joan. En total el pla estudia 
una àrea de més de 150.000 
m², Aquest document per-
metrà planificar i coordinar, 
amb visió de futur, els pro-
jectes que s'hi vulguin rea-
litzar fent valdre els espais 
naturals i de lleure, i relacio-

nant i vinculant els equipa-
ments esportius existents i 
els futurs (camp de futbol, 
pavelló, piscines, les pistes 
de voleibol...). La primera de 
les actuacions que es realit-
zaran serà l'ampliació de la 
zona d'El Bosquet cap al seu 
extrem est, en direcció a la 
casa Can Figueras. Aquest 
projecte ja ha estat contrac-
tat i és previst que les obres 
s'iniciïn abans que finalitzi 
l'any. El parc s'obrirà a la ciu-
tadania un cop s'hagi execu-
tat el projecte.

la presència i observació de 
papallones amb l'objectiu 
de conscienciar sobre la ne-
cessitat de conservar hàbi-
tats i biodiversitat.
La tercera proposta que 
s'executarà serà la cons-
trucció d'una torre de nidi-
ficació per a aus (77 vots) 
amb l'objectiu de reintro-
duir colònies d'espècies es-
tepàries al Bages.
La quarta proposta guanya-
dora és la construcció d'una 
tirolina per a infants (60 
vots) a proposta de l'Asso-
ciació de Veïns de Pineda 
de Bages que s'ubicarà en 
aquesta mateixa urbanitza-
ció.

Un total de 497 veïns i veï-
nes han votat entre una 
i dues propostes de les 15 
iniciatives finalistes. Des 
de l'Ajuntament ja s'ha do-
tat de crèdit la major part 
d'aquests projectes per tal 
que esdevinguin una rea-
litat al municipi tan aviat 
com es pugui. Per l'any 
2022 ja hi ha prevista la 
segona edició dels pressu-
postos participatius.
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Nou curs, 
nova escola
Aquest curs s'amplia l'ofer-
ta educativa al municipi 
amb la posada en marxa 
de la nova l'escola i resi-
dència infanto juvenil "Els 
Companys", d'AMPANS.

50 anys 
d'Escola Paidos

Serveis als
 infants i joves

Primera edició del premi 
"Lluís Espinal de periodisme social i denúncia"

Cursos de català 
per a nouvinguts
Un total de 27 persones 
prenen part en els cur-
sos  d'alfabetització per 
a persones nouvingudes 
i de  nivell bàsic de ca-
talà que s'imparteixen al 
municipi. Aquestes for-
macions gratuïtes tenen 
per objectiu oferir als 
participants una forma-
ció que els faciliti la seva 
integració en la societat.

Aquest curs 2021-2022 fa 
50 anys que l'Escola Pai-
dos va obrir portes.Des 
del centre s'està treba-
llant amb diferents pro-
postes i activitats per ce-
lebrar aquesta efemèride.

La primera edició del pre-
mi Lluís Espinal de pe-
riodisme social i denún-
cia distingirà els millors 
treballs periodístics amb 
continguts que defensin 
els valors socials o de de-
núncia de situacions de 
vulneració de drets fona-
mentals. La iniciativa, im-
pulsada per l'Ajuntament 
i la comissió Lluís Espinal, 
guardonaran un treball en 
categoria professional i un 
altre en categoria juvenil, 
publicats en català en un 
mitjà de comunicació, o a 

través d'altres plataformes, 
durant l'any 2021. Els aspi-
rants podran enviar els seus 
treballs entre l'1 de desem-
bre de 2021 i el 15 de gener 
de 2022 a través del correu 
electrònic sfb.pre.lluisespi-
nal@santfruitos.cat. Amb 
aquests guardons es vol po-
tenciar el sentit crític del pe-
riodisme i la defensa dels va-
lors socials i de denúncia de 
situacions de vulneració de 
drets fonamentals. La previ-
sió és que aquests premis es 
convoquin de forma bianual 
per la seva consolidació.

L'Ajuntament posa a dis-
posició de les famílies dife-
rents recursos i serveis en 
l'àmbit educatiu. Beques 
de menjador i material es-
colar, ajuts per al transport 
i per a activitats esportives 
i extraescolars, projectes 

de formació per a joves, 
acompanyament tera-
pèutic subvencionat i al-
tres serveis socioeduca-
tius. Per a més informació 
cal contactar amb l'Àrea 
d'Atenció a la Ciutadania, 
per telèfon al 93 878 97 
01, o dirigint-vos perso-
nalment a l'oficina ubica-
da al carrer Padró 72-74.

Aquest nou equipament 
acull infants i adolescents 
de 12 a 18 anys, amb discapa-
citat intel·lectual i autisme.
Pel curs vinent es preveu 
que ja pugui posar-se en 
funcionament la nova es-
cola Pla del Puig, les obres 
de la qual avancen a bon 
ritme. Des de l'Ajuntament 
s'ha treballat per tal que els 
alumnes i l'equip docent 
de l'actual centre pateixin 
les mínimes afectacions a 
causa de les obres i se'ls ha 
ampliat l'espai del pati, on 
també s'han realitzat millo-

res. Paral·lelament, se'ls ha 
habilitat una part del nou 
vial que s'ha urbanitzat per-
què puguin desplaçar-se 
pels diferents espais de l'es-
cola sense haver de sortir 
del recinte. A l'escola Mon-
senyor Gibert també s'han 
arranjat algunes de les sa-
les de l'edifici principal que 
requerien millores. Pel que 
fa a l'Escola Paidos es cons-
truirà una nova zona d'apar-
cament a l'avinguda Girona, 
que s'afegirà a l'aparcament 
ubicat entre el carrer Lleida 
i l'avinguda Bertran i Serra.
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S E T M A N A  J O V E

I després d'un estiu ple de 
festes, entre elles la nostra 
esperada festa major i unes 
bones vacances, hem de 
tornar totes plegades a la 
rutina de cada any, estudiar, 
treballar i a totes les obliga-
cions possibles... Però això 
no és un motiu per abaixar 
el cap i començar a aco-
miadar aquest estrany 2021 
amb tristesa. No no, això no 
acaba aquí, perquè... Arri-
ba el mes d'octubre, i amb 

això vull dir que arriba una 
de les coses que més ens 
agrada als joves, la "SET-
MANA JOVE", que es realit-
zarà del 12 al 22 d'octubre. 
Aquesta setmana és molt 
especial per a totes nosal-
tres. Una setmana per com-
partir moments amb el teu 
entorn, amics, companys, 
per fer noves amistats. Una 
setmana on podem gaudir 
plegats de diverses activi-
tats i passar-ho d'allò més 

bé, tot això gràcies al Nexe 
Jove. La setmana jove, a part 
de compartir moments, és 
una setmana per aprendre, 
per riure, fer activitats, entre 
elles diversos tallers entre 
setmana com per exemple 
un taller de sushi, diferents 
treballs manuals, ballar o fer 
concursos de Just Dance, 
moments on poder gaudir 
de música i descobrir noves 
emocions!
Aitana Esteban Villarreal

J O V E N T U T

Forta aposta per l'educació en el lleure

El lleure per a infants i jo-
ves a Sant Fruitós de Bages 
inicia el curs amb noves 
instal·lacions i propostes. 
L'Ajuntament ha adequat, 
durant els darrers mesos, els 
baixos de l'edifici de l'Escola 
de Música per tal que les en-
titats municipals en puguin 
fer ús. L'Agrupament Escol-
ta Frifènics en podrà dispo-
sar cada cap de setmana i 
alguns dies laborables i la 
resta de les entitats locals 
podran reservar l'espai en 
els horaris disponibles de di-
lluns a divendres per desen-
volupar les seves activitats. 
L'equipament compta amb 
una zona interior formada 
per un lavabo i dues sales 
i un gran pati amb tres zo-

J O V E N T U T  -  U N  E S P A I  F E T  P E L S  J O V E S

nes diferenciades: un espai 
arbrat, una pista polivalent 
amb un porxo; i una tercera 
zona amb gespa. Fins ara els 
infants i joves de l'entitat no 
disposaven d'un lloc propi 
al municipi i feien les activi-
tats principalment a l'edifici 
del Nexe-Espai de Cultura. 
Aquesta adequació s'inau-
gurarà el dissabte 9 d'octu-
bre, a partir de 2/4 de 5 de 
la tarda, amb propostes de 
jocs per la mainada a càrrec 
dels escoltes i un concert de 
la mà del Club de la Guita-
rra. L'acte és obert a tota la 
ciutadania i en especial a 
les entitats per tal que co-
neguin aquest nou espai al 
municipi del qual disposen.

A partir d'aquest mes 
d'octubre els infants i 
joves de Pineda de Ba-
ges podran gaudir d'una 
nova proposta de lleure 
i oci sense haver de des-
plaçar-se al nucli. L'Ajun-
tament, fruit d'una de-
manda de l'associació de 
veïns, ha impulsat aquest 
nou esplai que es durà a 
terme cada dissabte a la 
tarda. Les famílies amb 
fills i filles d'entre 5 i 16 
anys poden inscriure's al 
Nexe Espai Jove. Els i les 
joves majors de 16 anys 
també poden partici-
par-hi de forma volun-
tària fent tasques de mo-
nitoratge.

Neix l'Esplai 
Pineda
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La cultura de SFB 
viatja a l'Alguer

COPA BAGES
2021

Aquest curs escolar s'ha im-
pulsat un projecte per tal 
de promoure l'esport entre 
els infants del municipi fora 
de l'horari escolar. La inicia-
tiva, dirigida a nens i nenes 
de 1r i 2n de primària, té per 
objectiu fomentar els valors 
de l'esport, el treball dels 
hàbits saludables i alhora 
proporcionar una activitat 
física variada que augmen-
ti les habilitats dels infants. 
Les activitats es realitzen en 
els mateixos centres edu-
catius i es practiquen tant 
esports individuals i col·lec-
tius com també altres pràc-
tiques al medi natural. 
Aquesta activitat té un cost 
simbòlic d'entre 20 i 30 € 
per a tot el curs i s'ha orga-
nitzat conjuntament entre 
l'Ajuntament, les escoles, 
els clubs esportius i les as-
sociacions de famílies.

Nou projecte 
d'esport escolar

El camp de futbol  
estrena gespa

Tornen les tardes 
de cinema

Els clubs esportius que en-
trenen al camp de futbol , 
han iniciat la temporada 
amb nova gespa artificial.
La gespa que es va retirar 
pel seu desgast, s'ubicarà 
pròximament en una pista 
poliesportiva exterior que 
podrà ser utilitzada com a 
zona d'entrenament o es-
calfament i també com a 
espai d'ús lliure per a tots 
els veïns i veïnes fora dels 
horaris d'entrament. Al ma-
teix equipament també 
s'han renovat les dues por-
teries de futbol 11 i les 4 de 
futbol 7.

CB Santpedor, equip guanyador en 
categoria masculina

NB Olesa, equip guanyador en cate-
goria femenina

Reconeixement a Fernando Peñarru-
bia com a delegat de la FCBQ a les Co-
marques Centrals

Trobada Nacional 
de microcotxes

18 i 19 de setembre de 2021Aquest setembre s'ha 
recuperat la programa-
ció de cinema estable al 
municipi després de més 
vint-i-cinc anys. Les tar-
des del darrer diumenge 
de cada mes, el Teatre 
Casal Cultural es conver-
tirà en una sala de cine-
ma on es projectaran tí-
tols de creació catalana 
gràcies a l'adhesió al Ci-
cle Gaudí. Per tal de fer-
ho possible s'ha adquirit 
una nova pantalla i un 
projector per poder oferir 
sessions en qualitat cine-
matogràfica.

L'esbart Som Riu d'Or ha 
pres part en l'Aplec In-
ternacional de l'Alguer 
aquest setembre. L'alcal-
dessa i la regidora de cul-
tura hi han assistit en re-
presentació institucional.
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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

La Daniela Sagués Martín i el 
Lluc Grandia Mazcuñán van ser 
proclamats Pubilla i Hereu del 
municipi durant la Festa Major 
i representaran el poble al llarg 
de l'any.

Què us va portar a presen-
tar-vos com a candidats?
L: Ja havíem vist l'experiència 
del pubillatge quan els nostres 
germans van ser Hereu i Pubi-
lla l'any 2018, i les ganes que hi 
posaven i el que veia i explica-
ven em va convèncer per pre-
sentar-m'hi.

D: Principalment va ser el fet 
de viure des de fora el pubillat-
ge. Veure com ho van gaudir 
ells em va acabar d'animar.

Quina és la tasca de la Pubilla 
i l'Hereu d'un municipi?
L: La nostra tasca és ser els re-
presentants de Sant Fruitós 
arreu de Catalunya, als dife-
rents actes del pubillatge, i 
alhora, participar com a repre-
sentants de la cultura tradicio-
nal als diferents actes del mu-
nicipi.

D: Ensenyar a tots els pobles 
que tenen pubillatge allò que 
ens és característic i al mateix 
temps aprendre la cultura i les 
tradicions dels altres.

En quins actes heu pres part?
L:Hem visitat diversos pobles 
de Catalunya durant les sorti-
des, com Manresa, Navàs, Pine-

da de Mar, Vidreres... I també 
en actes locals com les Jor-
nades Folklòriques i l'acte de 
la Diada. I el dia 24 d'octubre 
participarem en l'acte de pro-
clamació de l'Hereu i la Pubilla 
de Catalunya, a Seva.

Què n'espereu del vostre pas 
pel pubillatge?
L: Personalment espero visitar 
nous pobles, aprendre dels 
costums i la cultura locals, 
gaudir de les tradicions d'arreu 
i conèixer altres hereus i pubi-
lles i poder compartir i ensen-
yar la cultura catalana.

D: Aprendre moltíssimes coses 
d'arreu i crear vincles amb per-
sones d'altres pobles.

Àrea de comunicació: Pl. de la Vila,1. Telf. 93 878 97 00 | Fax 93876 04 86 | comunicacio@santfruitos.cat

Segueix-nos a: www.santfruitos.cat

Per què el poble ja no 
llueix?

Els anys comencen al 
setembre

Inici de cursInjustícia

Els inicis de curs sem-
pre són intensos, il·lu-
sionants i el d’enguany 
encara més per tots els 
centres educatius, amb 
la finalització de la nova 
escola Pla del Puig en 
un horitzó proper, la 
urbanització de l’Av. Gi-
rona i un nou pàrquing, 
les millores d’aïllament 
de la Llar d’Infants i un 
projecte d’energia sos-
tenible a Monsenyor 
Gibert. A tot això hi afe-
gim la posada en mar-
xa del nou espai pel 
CAU, un nou esplai a 
Pineda i una Setmana 
Jove ampliada a dues 
setmanes.Aquesta pri-
mera setmana de curs 
l’hem tancat al carrer 
gaudint de de la Fes-
ta del Comerç, la Copa 
Bages i la Trobada Na-
cional de Microcotxes. 

Només donant una 
volta per Sant Frui-
tós, veus que les coses 
han canviat. Fa mesos 
els carrers són dife-
rents, estan oblidats. 
Les deixalles s’amun-
teguen vora els con-
tenidors desprenent 
olors desagradables, 
la via pública acumula 
brutícia i els parcs i jar-
dins estan deixats. La 
ciutadania no se sent 
cuidada, informada i 
els serveis fallen con-
tínuament. Les obres 
no s’encerten... La per-
cepció general és que 
les coses fallen. Però 
per quin motiu ? Si els 
recursos són els matei-
xos i les empreses de 
serveis també: per què 
Sant Fruitós ja no llueix 
? Una cosa ha canviat: 
el govern.

Quan estàvem a punt 
d’enviar l’escrit per 
aquest butlletí, després 
dels esdeveniments 
político-judicials d’últi-
ma hora, hem decidit 
canviar-lo, perquè una 
vegada més, un siste-
ma judicial que té un 
orígen massa similar 
al que patim nosaltres 
ha estat el que ha go-
sat i s’ha vist amb valor 
de creure que té més 
poder que l’estament 
europeu. Doncs sí. Així 
anem. Esperem que 
quan aquest escrit surti 
a la llum, tot això hagi 
quedat en un  o res, en 
una apretada de pre-
potència, com estem 
massa acostumades a 
veure en altres figures, 
però amb les mateixes 
formes.

El RAP SKATE NIG-
TH…el PLA d’IGUALTAT 
per empreses.. 4 nous 
projectes gràcies als 
PRESSUPOSTOS PAR-
TICIPATIUS.. aprovem 
el  PLA DIRECTOR per 
a la xarxa d’Aigües....la 
FESTA DEL COMERÇ…la 
TROBADA NACIONAL 
de MICROCOTXES..
la COPA BAGES..ACTI-
VITAT FÍSICA PER LA  
GENT GRAN.. els CUR-
SOS D’ALFABETITZA-
CIÓ per a PERSONES 
NOUVINGUDES..el pro-
jecte d’ESPORT ESCO-
LAR..dignifiquem l’ac-
cés als recursos amb les 
TARGETES MONEDER..
declarem el municipi 
dins de l’HABITATGE 
TENS..el CINEMA TOR-
NA AL POBLE..i seguim 
i no parem…Sant Frui-
tós, tu… a la teva!!!


