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B U T L L E T Í  M U N I C I P A L

L'escola Pla del 
Puig estrena 
l'esperat nou 

edifici 

Pisos en lloguer 
assequible 

per a joves del 
municipi
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1,2 milions per a 
Torroella de Baix 

i La Natura

El CLAM porta a 
Sant Fruitós el 
millor cinema 

social

Nou curs, nou edifici per a 
l'escola Pla del Puig
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Estiu mogut, tardor de mirada positiva

El diumenge 17 de juliol un foc devastador arribava al 
nostre poble. Un foc que arribava a les llars de veïns i 
veïnes de les Brucardes. I com si no n’hi hagués prou, 
pocs dies després vam tenir unes pluges que desborda-
ven tots els cabals al poble. De nou, ens arremanguem 
per resoldre totes les incidències. 
Així doncs, des del primer moment, l’Ajuntament acti-
va tota una bateria d’accions i mesures per pal·liar els 
efectes a tots els nivells. Val la pena destacar els més 
de 500 viatges que han fet els fins a 35 contenidors ins-
tal·lats en diferents punts de la urbanització per tal que 
les llars afectades poguessin recuperar el més ràpida-
ment possible la seva normalitat; les facilitats en la tra-
mitació de permisos i les bonificacions aplicades.
O els serveis de neteja extraordinaris que es van con-
tractar pels efectes de les pluges, i la recuperació de la 
piscina municipal. 
Sabem que encara queden problemàtiques a resoldre, 
i seguim amatents per donar suport a totes aquelles 
persones i empreses que han resultat afectades, i a la 
recuperació de l’entorn.
I no puc acabar aquestes ratlles sense agrair profunda-
ment la tasca feta pels Bombers, ADF, Mossos d’Esqua-
dra, Protecció Civil, Policia Local, Brigada municipal, 
Serveis Socials, CAP, Serveis tècnics i administratius de 
l’ajuntament, i tots aquells qui desinteressadament van 
posar el seu granet de sorra per poder fer més portable 
aquest estiu tan complicat.
I alhora, agrair la valentia i capacitat de superar les difi-
cultats de totes les veïnes i veïns,  la paciència i la soli-
daritat mostrades. 
I avui, ara, mirem el futur amb il·lusió, el curs encetat 
a tots els centres educatius del poble amb tota la nor-
malitat, i amb l’estrena d’un nou edifici per a l’escola 
Pla del Puig, merescut, reclamat i esperat des de feia 
massa temps. Amb el desig que esdevingui un espai 
d’experiències, aprenentatge i creixement dels infants 
de Sant Fruitós.
Caminem endavant amb ganes de seguir millorant i 
treballant per fer un Sant Fruitós millor per totes i tots.
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AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament ........... 93 878 97 00 
Cultura ........................93 878 80 31
Nexe ............................93 878 89 83  
Jutjat de pau..........93 878 64 87 
Biblioteca .................93 878 82 05 

SERVEIS DEL MUNICIPI
CAP ...................................93 876 09 12
Residència d’avis ....93 876 08 64
Esplai d’avis ................93 878 86 88 
Pavelló d’esports ......93 878 81 28
Piscines  .........................669 64 35 23
Llar d’infants................93 878 89 51
Monsenyor Gibert ..93 876 02 97
Pla del Puig ..................93 876 19 74
Gerbert d’Aurillac .....93 876 18 21
Deixalleria .....................93 876 12 81
Camp d'esports ........93 878 84 16
Ràdio Municipal ........93 876 11 77
Of. promoció € ........ 93 878 97 02

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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4.000 exemplars
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L'escola Pla del Puig enceta el curs 
2022-2023 al nou edifici
El dimecres 7 de setembre 
els nens i nenes, la comu-
nitat educativa i les famílies 
han començat el curs esco-
lar en un nou edifici. Cada 
classe s'ha encarregat de 
posar la cirereta que falta-
va per donar per finalitzat 
el trasllat cap al nou centre: 
una placa identificativa que 
s'ha col·locat a l'entrada de 
cada aula.

Per tal de garantir a tots els 
infants del municipi l'accés 
a l'educació, l'Ajuntament 
ha donat continuïtat als 
ajuts que ja s'havien realit-
zat els cursos anteriors i ha 
impulsat noves iniciatives. 
Aquest any s'han prorro-
gat els ajuts pel menjador 
de la llar d'infants, i pels 
alumnes que viuen fora 
del nucli (oberts fins al 15 
d'octubre), així com els 
ajuts en el pagament del 
transport pels joves que 
cursin Batxillerat o cicles 
formatius fora del munici-
pi (obert fins al 15 d'octu-
bre). Un any més també 
es dóna suport econòmic 
a aquelles famílies que ho 
necessitin amb la com-
pra de material escolar i 
llibres de text i la realit-
zació d'activitats extraes-
colars. En els darrers dos 
anys s'han atorgat ajuts 
per més de 15.500 € que 
han ajudat a més d'un 
centenar d'infants. La con-
vocatòria per aquests ajuts 
és oberta durant tot l'any. 
Com a novetat aquest curs 
s'impulsa un nou servei 
complementari a l'espai 
socioeducatiu Cal Clic, el 
clic reforç, per tal de donar 
suport en l'aprenentatge 
fora de l'aula a aquells in-
fants que ho necessitin. Els 
infants que accedeixen a 
aquest servei són a propos-
ta dels centres educatius, 
en coordinació amb els 
serveis socials de l'Ajunta-
ment, per a reforçar aque-
lles àrees o matèries que 
l'escola indica.

Ensenyament 
per a tothom

hi havia el centre es conver-
tirà en una plaça d'ús públic. 
Des del consistori s'està tre-
ballant en la redacció d'un 
projecte que, un cop el De-
partament retiri els mòduls, 
permetrà adequar aquest 
espai. Per la seva banda la 
l'escola Monsenyor Gibert 
també ha començat el curs 
amb millores al centre. Cal 
destacar l'arranjament de 
l'hort, la instal·lació de nou 
parquet a l'aula de música, 
i altres reparacions i treballs 
de pintura. Per la seva ban-
da la llar d'infants Les Olive-
res va estrenar, a finals de 
curs passat, un renovat pati 
exterior amb diferents es-
pais educatius, una de les 
propostes guanyadores del 
pressupost participatiu del 
municipi.

Aquest 30 de setembre els 
veïns i veïnes del municipi 
han pogut conèixer l'equi-
pament en  una jornada 
de portes obertes. Poste-
riorment, s'ha celebrat una 
festa amb berenar i anima-
ció infantil. Des de l'Ajunta-
ment, s'han habilitat al cos-
tat de l'escola noves zones 
d'aparcament que han per-
mès triplicar la capacitat de 
vehicles. 

Pel que fa als mòduls que 
han acollit l'escola des del 
curs 2007 passaran aviat a  
la història i l'espai on fins ara 

El nou equipament, on pre-
nen força els patis interiors 
que permeten que les aules 
comptin amb molta llum 
natural. Disposa de dues 
plantes, la baixa, destinada 
a espais comuns i a les aules 
d'educació infantil, així com 
a diferents espais per usos 
administratius i de professo-
rat, i la primera planta per a 
les aules de primària.
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Més espai per a 
noves empreses

Nou mòdul de nínxols al cementiri

1,2 milions d'€ per millorar els barris

Aquest  octubre està 
prevista la recepció del 
subsector 2 del polí-
gon Berga I, que inclou 
el polígon i la rotonda 
d'accés des de la carre-
tera de Berga. La urba-
nització d'aquest espai 
no estava finalitzada ja 
que hi mancava, des de 
l'any 2007 quan s'en va 
denegar la recepció, do-
tar-la del servei d'electri-
ficació. Aquest any s'han 
executat aquests treballs 
i l'àmbit passarà a ser sòl 
urbà i les parcel·les tin-
dran condició de solar, 
el que permetrà atorgar 
llicències per implan-
tar-hi noves activitats. 
Un pas més per recupe-
rar el lideratge industrial 
del municipi incorporant 
més de  100.000m2 de 
sòl industrial.

Aquesta tardor és previst 
que s'iniciïn els treballs 
d'ampliació del cementiri 
municipal per tal de do-
tar-lo de més capacitat i 
convertir-lo en un equipa-
ment més modern i amb 
espais enjardinats que el 
converteixin en una zona 
confortable i agradable, en 
un punt de trobada i re-
pòs. El projecte inclou en 
una primera fase la cons-
trucció d'un nou bloc de 
90 nínxols d'una sola plan-
ta que quedarà connectat 
amb l'edifici actual a tra-
vés d'una escala i també 
els treballs de reparació 
de les actuals estructures 

de nínxols que presenten 
humitats. El projecte tam-
bé planteja com hauria de 
ser el futur d'aquest equi-
pament, tenint en compte 
el creixement previst de 
població, la diversitat reli-
giosa del municipi i les ne-
cessitats que poden sorgir 
en un futur i projecta una 
zona de nous columbaris, 
una graderia enjardinada 
i un memorial per al dol 
perinatal.

ra de l'eficiència energètica 
com aïllament de façanes i 
cobertes, la substitució de 
tancaments, i la instal·lació 
de plaques solars o energies 
renovables. Al barri de La 
Natura la subvenció es des-
tinarà a projectes de millora 
de l'accessibilitat a les llars, 
amb la instal·lació d'ascen-
sors i l'eliminació de graons. 
Els propietaris seran qui 
hauran de tramitar la sub-
venció i fer les obres. Des de 
l'Ajuntament hi ha prevista 
l'obertura d'una oficina mu-
nicipal per a gestionar els 
projectes que s'hi vulguin 
acollir.

Un poble més 
amable

Aquest mes de setembre 
han finalitzat els treballs 
d'arranjament del camí de 
Cal Traper a La Sagrera, de 
la de la plaça Martí i Pol, a 
tocar del Parc del Castell, 
i de les vies de servei de la 
urbanització de La Rosale-
da. Aquests nous espais són 
una aposta ferma cap a un 
poble més verd,  pacificat i 
que permetran una millor 
mobilitat pels veïns i veïnes.

Els veïns i veïnes dels barris 
de La Natura i de Torroella 
de Baix podran rehabilitar 
els seus habitatges amb 
una subvenció que cobrirà 
entre el 40% i el 80% del 
cost de les obres. L'Agència 
Catalana de l'Habitatge ha 
seleccionat el projecte pre-
sentat per l'Ajuntament per 
aquests barris i es dotarà 
amb un import de més d'1,2 
milions d'euros per a rea-
litzar millores en eficiència 
energètica i accessibilitat, 
una subvenció inèdita per 
l'alt percentatge de fiança-
ment públic en finques pri-
vades. L'Ajuntament calcula 
que se'n podran beneficiar 
uns 299 habitatges de To-
rroella de Baix i uns 102 del 
barri de La Natura. Concre-
tament al barri de Torroella 
de Baix es destinarà la sub-
venció a projectes de millo-
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L'Ajuntament ha rebut una 
subvenció de la Diputació 
de Barcelona de 804.512 € 
per a la instal·lació de tres 
plantes solars fotovoltai-
ques i una xarxa de calor 
amb biomassa. En els da-
rrers dos anys el consisto-
ri ha estat treballant per 
aconseguir línies de finaná-
ment per a dur a terme po-
lítiques de transició energè-
tica. L'ajut atorgat permetrà 
finançar el 90% del cost 

800.000 € per energies renovables

Noves càmeres 
de vigilància

Recuperem Les Brucardes

d'instal·lació tant de les 
plaques que s'ubicaran a 
les cobertes de la Llar d'in-
fants, de l'Escola Monsen-
yor Gibert i dels vestidors 
de les piscines municipals, 
i també la instal·lació de la 
xarxa de calor amb biomas-
sa a l'escola Pla del Puig. La 
principal novetat d'aquest 
projecte és que de la ins-
tal·lació és que les plaques 
seran d'autoconsum com-
partit, el que suposa que 

L'incendi del passat juliol 
a Les Brucardes va causar 
nombrosos desperfectes en 
habitatges, carrers, serveis 
i espais públics. En els da-
rrers mesos des de l'Ajunta-
ment s'ha treballat per a la 
recuperació dels subminis-
traments, la neteja i arran-
jament de la via pública i 
s'han impulsat diferents ini-
ciatives extraordinàries per 
tal d'ajudar als afectats. Cal 
destacar les facilitats per pe-
ticionar permisos i llicències 
d'obra, el reforç en el servei 
de recollida de volumino-
sos, la ubicació de conteni-
dors per a la resta vegetal i 
el servei d'assessorament i 
suport amb els tràmits amb 

El municipi compta amb 
18 càmeres lectores de 
matrícules i d'entorn. Els 
darrers 4 dispositius s'han 
instal·lat als accessos de 
Les Brucardes i de La Ro-
saleda. Disposen d'un sis-
tema capaç de capturar 
amb fiabilitat les matrí-
cules dels automòbils per 
tal que la Policia Local en 
gestioni la informació.

nadora. Les multes poden 
ascendir a 1.500 euros en 
funció de la seva gravetat. 
Aquesta actuació ve acom-
panyada de la instal·lació 
de quatre plafons informa-
tius de grans dimensions 
en diferents punts per tal 
de fer pedagogia sobre el 
fet que mantenir el poble 
net és cosa de tothom.

A Sant Fruitós, fem-ho bé!
Per fer front a l'incivisme 
reiterat d'alguns veïns i veï-
nes en l'ús de les àrees de 
reciclatge, l'Ajuntament 
instal·larà en sis dels punts 
més conflictius del muni-
cipi, un sistema de video-
vigilància per tal de poder 
enregistrar possibles abo-
caments indeguts i poder 
aplicar la normativa sancio-

les asseguradores. Aquest 
mes de setembre s'han talat 
els arbres de l'espai públic 
malmesos i properament 
s'iniciarà la tala dels de les 
parcel·les privades. Paral·le-
lament, també s'han fet els 
tràmits per estudiar el te-
rreny del talús de la Tolega, 
s'ha recuperat la barana en 
aquest punt i s'ha sol·licitat 
a Aigües de Manresa un es-
tudi per poder bonificar la 
tarifa del consum que han 
patit alguns veïns i veïnes.

l'energia generada servirà 
tant per alimentar l'edifici 
on són ubicades, com tam-
bé per dotar d'energia altres 
edificis municipals ubicats 
fins a 500 metres. Es calcu-
la que un cop s'hagin posat 
en funcionament suposa-
ran un estalvi econòmic de 
150.000 € l'any i la reducció 
d'emissions de gasos d'efec-
te hivernacle serà de 119,472 
tones de CO2 cada anuali-
tat.
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S E T M A N A  J O V E

Hola santfruitosencs i sant-
fruitosenques!
Em presento, soc la Firdi i 
durant uns mesos formaré 
part de la petita família del 
NexeJove. Us faig cinc cèn-
tims sobre mi, em vaig gra-
duar fa dos anys com a inte-
gradora social i actualment 
curso el segon any d'Anima-
ció Sociocultural i Turística.
Seré cada dia al NexeJove 
així que quan vulgueu po-
dreu passar a xerrar una es-
tona amb mi i us aniré co-
neixent.
Com cada any aquest mes 
d'octubre arriba la setmana 
jove a Sant Fruitós de Bages, 
la qual sempre esperem 

amb moltes ganes. Aquest 
any serà del 7 al 14 d'octubre.
Durant aquesta setmana 
es faran diferents activitats 
com per exemple un taller 
de cuina, el tradicional tor-
neig de 12 hores de futbol 
sala, la segona edició de la 
competició d'street workout, 
entre altres activitats que us 
encantaran. I com cada any 
tancarem la setmana jove i 
acomiadarem l'estiu amb el 
gran concert!
Tinc moltes ganes d'expli-
car-vos amb detall totes les 
activitats que es faran du-
rant aquesta setmana, però 
per això haureu de venir al 
NexeJove i estar pendent de 

les nostres xarxes socials on 
us anirem informant de to-
tes les novetats. Veniu i par-
ticipeu de la setmana jove!

Firdaus Naieb

L'Ajuntament posarà a dis-
posició dels i les joves del 
municipi la possibilitat d'op-
tar a un lloguer assequible 
de dos immobles de titulari-
tat municipal. Aquesta és la 
primera vegada que s'apos-
ta per polítiques de suport a 
l'emancipació del jovent, ja 
que es considera que és un 
sector social que es troba 
amb moltes dificultats per 
emancipar-se per la preca-
rietat laboral i a l'escassetat 
de parc d'habitatges. Les 
persones menors de tren-
ta-cinc anys i que en faci 4 
que estan empadronades, 

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

Lloguer assequible per a joves
podran optar, via sorteig, 
a ser els nous arrendataris. 
El preu del lloguer serà de 
350 euros mensuals i caldrà 
acreditar que aquest preu 
no supera el 35% dels ingres-
sos dels convivents. L'arren-
dament serà per un perío-
de màxim de cinc anys. En 
els pisos hi podran conviure 
un màxim de fins a quatre 
persones. Els immobles que 
es posen a lloguer estan si-
tuats a l'avinguda Sant Joan 
i a l'avinguda Sanmartí i dis-
posen de dues habitacions, 
cuina, menjador i bany. Han 
estat comprats pel consistori 
aquest mateix 2022 a través 
del dret de tanteig i retrac-
te. Properament, s'anuncia-
ran públicament els tràmits 
i terminis necessaris per tal 
de poder accedir a aquest 
procés.
 

Des d'aquest mes de se-
tembre el NexeJove ha 
ampliat el seu horari 
d'obertura obrint també 
els matins de dilluns i de 
dijous, per tal d'oferir als 
i les joves un espai per a 
l'estudi. Fins ara l'equipa-
ment només obria els di-
vendres i ara se'n podrà 
fer ús dos dies més, de 9 
a 1 del migdia. L'accés serà 
únicament per a l'estudi o 
el treball en grup, la zona 
de lleure del Punt de Tro-
bada no estarà oberta al 
públic. Fins ara els estu-
diants només podien fer 
ús de la biblioteca els di-
mecres al matí. D'aquesta 
manera el municipi habi-
lita un espai per a l'estudi 
quatre matins a la setma-
na.

Vine a estudiar 
al NexeJove



S E T M A N A  J O V E
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El calçat solidari 
arriba a Uganda

Esport per a 
petits i grans

Nou espai d'oci al 
camp de futbol

Aquest octubre comen-
cen les propostes d'acti-
vitat física tant per a gent 
gran, amb ioga, natació, 
aquagim i gimnàstica de 
manteniment, i es reprèn 
el projecte Som Esport, 
una iniciativa que es va 
engegar el passat curs 
per tal que els infants de 
les escoles del municipi 
practiquin esport fora de 
l'horari lectiu. En aques-
ta segona edició s'amplia 
l'oferta i podran gaudir-ne 
els infants de 1r, 2n i 3r de 
primària.

Des del 23 de setembre 
i fins aquest 2 d'octubre, 
Sant Fruitós de Bages s'ha 
convertit en una de les seus 
oficials del Festival Interna-
cional de Cinema Social de 
Catalunya, el Clam, junta-
ment amb Navarcles i Man-
resa. La 18a edició del Festi-
val ha portat al Teatre Casal 
Cultural programació diària  
d'altíssima qualitat com 
l'estrena a Catalunya de "La 
madre y la puta"  de Jean 
Eustache o el clàssic de Luis 

Sant Fruitós, seu oficial del Clam

L'Ajuntament està ade-
quant l'espai exterior del 
bar del camp de futbol 
per tal de dotar el muni-
cipi d'un nou espai d'oci i 
lleure. Les millores consis-
teixen en la pavimentació 
amb formigó i sauló, la ins-
tal·lació de noves tanques 
i la col·locació de taules 
de pícnic i una zona de 
barbacoes. Es podrà acce-
dir aquest espai a través 
d'una nova entrada el què 
permetrà que el bar pugui 
oferir servei fora de l'horari 
de partits i entrenaments.

Els 550 parells de saba-
tes recollits pels veïns i 
veïnes i el comerç local 
i les donacions de Vòlei 
Català durant la celebra-
ció del Campionat Vòlei 
del passat abril, han arri-
bat a Uganda. L'associació 
Kukura, les ha fet arribar a 
través de persones volun-
tàries. Aquesta donació 
ajudarà a rebaixar el risc 
de lesions, ferides i infec-
cions que es poden pro-
duir per anar descalç. Grà-
cies a totes les persones 
que ho heu fet possible.

Buñuel "Las Hurdes (Tierra 
sin pan). També la sessió de-
dicada al cinema d'avant-
guarda, en homenatge a  
Toni Serra, una xerrada so-
bre identitats de gènere i 
realitats LGTBIQ+ amb Va-
lentina Berr i la projecció 
dels millors curts del fes-
tival Clermont-Ferrant. En 
cinema feminista cal desta-
car el taller impartir per Mi-
reia Iniesta sobre autoficció 
feminista i la projecció de 
"Girl Picture" d'Alli Haapa-

salo (1 d'octubre - 17 h) pre-
sentat per Isabel Casanova. 
La darrera de les propostes 
del festival al municipi és 
la sessió de curtmetratges 
del premi INSERT, un premi 
creat per AMPANS per a la 
inclusió (2 octubre - 18 h). El 
Premi Pere Casaldàliga a la 
Solidaritat d'aquesta edició 
ha anat a parar a mans de la 
cooperativa de treball l'Oli-
vera, per la seva tasca amb 
persones amb diversitat 
funcional. 



A V U I  P A R L E M  A M B  S Ò N I A  C A T O T ,  N O V A  D I R E C T O R A  D ' E L S  P A S T O R E T 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

Graduada en teatre musi-
cal i dalt de l'escenari repre-
sentant els Pastorets des de 
petita, la Sònia Catot agafa 
aquest any el relleu en la 
direcció artística d'aquest 
muntatge.
Com arribes a la direcció?
Treballo donant classes 
de teatre musical a nens i 
adults i des de petita que he 
pres part en els Pastorets. 
Els darrers dos anys d'atura-
da a causa de la Covid han 
fet que molta gent s'hagi 
desvinculat del projecte i els 
més veterans del grup, la Ma-
riona Rafart, el David Ferré i 
jo, vam decidir reactivar-ho 
perquè el nostre Nadal, no 

és Nadal sense fer els pas-
torets. Ells m'ajudaran en el 
que calgui. La Sandra Chir-
veches, com a presidenta de 
l'entitat i qui ha treballat mà 
a mà amb l'Enric Rafart des 
de fa anys, és qui continua 
al capdavant fent tot el ne-
cessari per tirar endavant el 
projecte. Treballarem juntes 
amb molta il·lusió.
Com seran els pastorets 
d'aquest any?
Continuarem representant 
els d'Enriqueta Capellades, 
una versió curta, divertida i 
dinàmica que recull l'essèn-
cia dels pastorets tradicio-
nals però com en els darrers 
anys, amb tres pastores dalt 

l'escenari com a protago-
nistes en comptes dels dos 
pastors tradicionals. Com 
cada any, hi haurà gags per-
sonalitzats a la situació ac-
tual.
Quan seran les representa-
cions? 
El 26 de desembre i el 8 
de gener. Començarem els     
assajos el 15 d'octubre amb 
els grans, i més endavant 
amb els petits. Animem a 
tots els nens i nenes que vul-
guin participar-hi a venir els 
dissabtes a les 5 de la tarda 
i els diumenges a les 11 del 
matí. Només cal compromís 
i tenir ganes d'actuar, ballar, 
disfressar-se passar-ho bé.

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

Treballem pel canvi a 
SFB  

Per un Sant Fruitós 
més unit i social 

Avancem juntsCinc anys i un estiu

Hem deixat enrere un 
estiu que no oblida-
rem mai, però demos-
trant com l’1 d’octubre 
de 2017 que treballant 
junts podem supe-
rar adversitats i assolir 
grans fites. I ara mirem 
endavant estrenant 
escola, un projecte 
fet realitat sumant es-
forços perquè aques-
ta és la nostra forma 
de treballar i amb rè-
cord de subvencions, 
com els segons pres-
supostos participatius, 
la nova comissaria, la 
nova il·luminació del 
carrer Pica d’Estats, 
l’arranjament del camí 
de cal Taper,   l’asfaltat 
de carrers, l’acompan-
yament terapèutic per 
famílies, el clic deures, 
conveni amb les Cases 
de la Música...

Després de veure com 
el govern Tripartit 
(ERC – PSC – JUNTS) 
està sent incapaç de 
complir amb el què 
va comprometres a fer 
quan van dur a terme 
la moció de censu-
ra, des de GfP estem 
preparant-nos pel 
afrontar el canvi que 
Sant Fruitós de Bages 
necessita. Estan sent 
uns anys de deixade-
sa, inactivitat, retrocés 
i menysteniment que 
el nostre poble no es 
mereix. Per això, ja 
estem treballant per 
presentar-nos com 
l'alternativa a l'estat 
actual, la quina farà 
que el nostre poble 
torni a lluir com tots 
els Santfruitosencs i 
Santfruitosenques en-
yorem i ens mereixem.

L’u d’octubre comme-
morem els cinc anys 
de la victòria de la de-
mocràcia a Catalunya. 
Volíem votar i vam vo-
tar. Totes i tots ho por-
tem marcat a la pell, i, 
tossudament, seguim 
treballant per arribar 
a aconseguir l’anhela-
da República Catala-
na. Els santfruitosencs 
i santfruitosenques, 
ens vam arremangar 
l’u d’octubre i ens vam 
arremangar al costat 
de les persones que 
van necessitar suport 
amb les afectacions 
pels incendis i pels ai-
guats d’aquest estiu.
Aquest és l’esperit que 
volem, l’esperit col·lec-
tiu, de solidaritat, de 
caminar endavant 
amb un destí comú: la 
República Catalana.

Hem superat un estiu 
difícil tot demostrant 
que la unió davant 
l'adversitat ens fa sem-
pre més forts i la divi-
sió molt febles. Només 
la feina ben feta ens 
portarà el benestar an-
helat per tothom, i en 
aquest sentit, cal ce-
lebrar que les ajudes 
adjudicades per valor 
de gairebé 1,2 milions 
d'euros en el  marc 
dels next generation, 
són una fita molt per-
seguida que ens aju-
dara que barris com la 
Natura i Torruella facin 
un pas endavant en 
qüestions d'eficiència 
energètica. Aquest ta-
rannà d'aprofitament 
dels recursos pel be-
nefici social, porta la 
clara empremta de 
l'ADN socialista.


