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PER UN POBLE
AMABLE
PER UN GOVERN 
PROPER



Els Ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà i cal recuperar el paper fona-

mental  que tenen per a la construcció d’una societat equilibrada, cohesionada, justa i sense 

discriminacions.

El dia 24 de maig és molt important la participació de totes aquelles persones que volem 

un Sant Fruitós de Bages diferent i més agradable per viure-hi, en un nou país. Cada vot en 

favor d’Esquerra Republicana serà un vot que valdrà per cinc. Els veïns i veïnes  que ens 

atorguin la seva confiança votaran:

Per la renovació dels càrrecs, l'actitud ètica i el diàleg com a eixos que 
han de presidir la política municipal.

Per la transformació de Sant Fruitós i la potenciació de les polítiques 
socials.

Per la priorització de les inversions municipals en actuacions d’interès 
públic.

A favor del procés sobiranista que portarà al nostre país cap a la Inde-
pendència.

A favor d’un govern de consens, el més ampli possible, entre totes les 
forces polítiques sobiranistes.
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• 
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• 
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ÀDRIA MAZCUÑAN I CLARET

Educadora social a l’Ajuntament de Santpedor.
Directora de l’Escola Taller de les Valls del Montcau.
Mare del Roc i el Lluc.   

Vinculada a la Creu Roja Joventut i a l'Escoltisme, va 
formar part de l’equip impulsor de la creació de l’AMPA 
de la llar d’infants Les Oliveres. Membre de l’ANC.

Benvolguts veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages,

Les dones i els homes de la candidatura que tinc l’orgull d’encapçalar, juntament amb altres persones que 

també són militants o simpatitzants d’Esquerra Republicana de Catalunya, hem estat treballant de valent 

per elaborar el present programa electoral, el qual és un conjunt de compromisos destinats a construir un 

Sant Fruitós millor que estem disposats a assumir en el cas que arribem a exercir el govern municipal. 

Si governem a l’Ajuntament després de les eleccions municipals del proper 24 de maig, ens comprometem a:

• Ser sensibles amb les necessitats de la ciutadania i treballar per dotar-la dels equipaments municipals     

necessaris per millorar-ne la qualitat de vida.

• Destinar més recursos a les persones que estan patint les conseqüències de la crisi.

• Gestionar els pressupostos de manera eficient, transparent i participativa.

• Promoure un municipi sostenible. 
Àdria Mazcuñan i Claret
Candidata a l’Alcaldia
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PRINCIPALS PROPOSTES

Laia Feliu i Rodríguez.
Mestra de música. 
Membre de diferents grups escènics i 
Directora del Grup de Teatre L’Esplai 
de Sant Fruitós. Regidora de Sant 
Jaume de Frontanyà (2003-2005).
Sòcia d’Òmnium Cultural.

David Uró i Vilanova.
Arquitecte. 
Responsable Oficina Tècnica.
Hereu de Sant Fruitós de Bages el 
2002. Cap de colla grup sardanista.

Martí Santmartí i Sala.
Administratiu àrea financera. 
Responsable de Control. Cofundador 
de “La Xarxa” de Sant Fruitós. 
Regidor a l'Ajuntament de Sant 
Fruitós  (2007-2011).

PRINCIPALS PROPOSTES DEL NOSTRE PROGRAMA

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Disminuir en un terç la partida pressupostària dedicada a retribu-
cions dels regidors municipals amb responsabilitats de govern.

POBRESA
Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa i 
destinar als serveis socials fins a 100.000 € en ajudes a les 
persones necessitades.

CONSENS
Promoure la participació ciutadana a l’hora de decidir la destinació 
d’almenys 100.000 € corresponents a la partida d’inversions del 
pressupost municipal anual.

SALUT
Adequar l’antic edifici de la biblioteca per traslladar-hi el CAP.

PROMOCIÓ ECONòMICA
Destinar fins a 150.000 € del pressupost municipal a ajudar  als 
nous emprenedors, la formació ocupacional i la creació de llocs de 
treball.

JOVENTUT
Ampliar l’oferta del Nexe habilitant una zona lúdica i crear un nou 
espai de trobada per als joves.

Crear un programa de beques que asseguri que cap jove estudiant 
amb talent deixi d’estudiar per manca de recursos.

CAP



ATENCIÓ A LES PERSONES

ATENCIÓ A LES PERSONES

BENESTAR SOCIAL
Fer que els ingressos del consistori provinents de sancions es 
destinin a programes socials.

GENT GRAN
Fer la millor gestió possible de la nova residència d’avis vetllant 
per la bona qualitat del servei als residents i pels interessos dels 
treballadors.

EDUCACIÓ
Promoure la millora dels serveis educatius impulsant la construc-
ció del nou edifici de l’escola Pla del Puig i la millora de les instal·la-
cions de l’escola Monsenyor Gibert.

Donar ajuts econòmics als estudiants per a l’ús de l’autopista de 
Terrassa en els desplaçaments a les universitats i escoles profes-
sionals.

CULTURA
Iniciar els tràmits  necessaris per a la construcció d’un Centre 
Cultural i aprovar-ne el projecte arquitectònic.

Crear el Consell Municipal Cultural per dinamitzar les festes locals 
i afavorir la participació de les entitats.

ESPORTS
Obrir les instal·lacions esportives de les escoles públiques de 
primària a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania.

Jesús Valero i Garcia.
Professor titular de la Universitat 
Ramon Llull de Barcelona. 
Regidor municipal a Sant Fruitós de 
Bages (1995-2003).

David Ferré i Gispets
Estudiant del Grau en Història a la 
UAB. 
Guia Turístic a l’Oficina de Turisme de 
Manresa. Actor amateur de teatre. 
Membre de l’ANC.

Rosa Maria Vilanova i Casado.
Cap dels parcs mòbils del transport 
sanitari, al Berguedà i Solsonès. 
Membre de l’ANC i de l’Òmnium 
(2007-2011).

C.CULTURAL
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Isabel Monegal i López.
Administrativa.  
Llicenciada en filosofia i lletres.
Sòcia d’Òmnium Cultural.
Col·laboradora activa de l’ANC.

Jordi Verneda i Casals.
Estudiant d’Administració i Direcció 
d’Empreses a la UAB. 
Col·laboració professional a KPMG.
Gran aficionat als esports.

Josep Rosas i Sorribas.
Responsable de magatzem. 
Vocal de la Sant Fruitós Escola de 
Futbol i president del BTT Sant Fruitós.

TERRITORI, URBANISME, MEDI AMBIENT I TURISME

TERRITORI

URBANISME
Elaborar un nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) 
encaminat a endreçar urbanísticament el municipi.

Protegir i promoure amb mesures de dinamització el nucli antic 
del poble.

Transformar la la Plaça 11 Setembre i l’entorn del Cobert del Batre.

MEDI AMBIENT
Crear una xarxa de camins per a vianants i ciclistes que comuniqui 
de forma directa i agradable els diferents nuclis de Sant Fruitós i 
també aquests nuclis amb els municipis veïns.

Crear una Anella Verda que connecti les zones rurals i els espais 
d’interès natural del municipi i els faci accessibles des dels nuclis 
habitats.

Impulsar la construcció de passos per a vianants i ciclistes allà on 
les carreteres representen un obstacle i un perill.

TURISME
Donar continuïtat als camins i senders del terme que segueixen 
els vessants que miren al Llobregat per posar en valor les vistes 
de la seva vall.

Promoure Sant Benet de Bages com a porta d’entrada al Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac a través de la vall del 
Llobregat i la vall de la riera de Mura.



ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TECNOLOGIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Modificar el Reglament d’Organització Municipal (ROM) 
adaptant-lo a les noves necessitats, de manera que permeti una 
major participació i implicació de la ciutadania en la política 
municipal.

Sotmetre a referèndum aquells temes que es considerin transcen-
dents per al conjunt de la població.

Fomentar la implicació de la ciutadania en les decisions polítiques 
locals creant Consells de Participació Ciutadana efectius en 
diferents àrees i facilitant la participació ciutadana en els plens 
municipals.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Facilitar la instal·lació de la fibra òptica arreu del municipi i dotar 
de wifi d’accés lliure als edificis públics.

HISENDA
Fer una revisió cadastral d’acord amb els valors reals de mercat i 
aplicar un impost a les segones residències.

SEGURETAT PUBLICA
Promoure un a policia de proximitat al ciutadà.

Anna Roch i Rosell.
Metgessa de l’Hospital General de 
Manresa. 
Membre de l’Ordre Hospitalària de 
Sant Joan de Déu. 

Anna Maria Pesquero i Insa.
Tècnic en Atenció a Persones en 
Situació de Dependència.  
Membre de l’ANC i AMPA de l’IES 
Gerbert d’Aurillach.

Josep Masjoan i Vilà.
Tècnic de local a establiments Viena. 
Ha estat membre de la Junta de la 
Penya Blau-Grana i entrenador d’equips 
de basquet de l’escola Paidos i l’ASFE. 

Per la renovació dels càrrecs, l'actitud ètica i el diàleg com a eixos que 
han de presidir la política municipal.

Per la transformació de Sant Fruitós i la potenciació de les polítiques 
socials.

Per la priorització de les inversions municipals en actuacions d’interès 
públic.

A favor del procés sobiranista que portarà al nostre país cap a la Inde-
pendència.

A favor d’un govern de consens, el més ampli possible, entre totes les 
forces polítiques sobiranistes.

AJUNTAMENT



El nostre municipi es caracteritza per tenir diferents 
nuclis habitats amb personalitat pròpia i un teixit 
associatiu compromès. Per això, algunes de les 
propostes que pensem que cal defensar són:

ELS NUCLIS

Pineda
• Reduir la velocitat dels vehicles que circulen per la carretera.

• Regular i renovar la regulació samafòrica.

• Enjardinar les rotondes de la carretera i millorar els accessos.

• Impedir l’ampliació de l’aeròdrom i aplicar un programa de controls 
acústics.

• Prohibir la circulació a alta velocitat dels camions de gran tonatge     
   pels carrers interiors.

• Garantir una connexió a internet digna.

Rosaleda
• Unir la Rosaleda amb el nucli de Sant Fruitós i Manresa amb un camí       

per a vianants i ciclistes.

• Millorar el local de l’AAVV, potenciant el seu ús, i garantir un horari  
   d’obertura.

• Millorar la pista de futbol i el seu voltant.

• Arranjar la zona per a vianants.



PODEU TROBAR INFORMACIÓ AMPLIADA DEL PROGRAMA ELECTORAL A:
www.esquerra.cat/santfruitosbages

ELS NUCLIS

Torroella
• Modificar l’accés des de la rotonda més proper a Navarcles per        

permetre l’entrada dels veïns als barris.

• Arreglar i mantenir en les millors condicions possibles el camp de    
futbol. 

• Millorar el manteniment dels jardins i parcs infantils.

• Vetllar pel seguiment de les persones grans sense transport propi.

Brucardes
• Arranjar el pas de La Tolega.

• Impulsar un pla integral de gestió forestal amb criteris que facilitin  
l’extinció i la no propagació d’incendis forestals, prioritàriament a la 
zona de Les Brucardes.

• Potenciació i millora de la zona esportiva.

• Promoure una nova gestió de residus i el compostatge.

Torre de Santmartí - La Bòvila
• Endreçar el Parc Municipal de la Torre de Santmartí i millorar el seu 

manteniment.

• Adequar un espai d’esbarjo per a gossos de companyia.

• Controlar la velocitat dels vehicles.

• Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives de l’escola Mn. Gibert    
  als veïns de la zona, fora de l’horari lectiu.



VOTA’NS !


