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Des d’ERC Sant Fruitós tenim clara 
l’aposta per la cultura, per una progra-
mació de qualitat i propera, responsable 
i segura. 

L’adhesió al Cicle Gaudí de cinema n’és 
un exemple clar. Un cicle de cinema de 
qualitat, de manera estable, i que tots els 
films tenen participació catalana. Mica 
en mica, cada dia la sala està més plena, 
i la pantalla adquirida cada vegada té 
més usos.

Com a regidora de cultura i festes, 
vaig marcar-me l’objectiu d’oferir una 
programació estable de teatre i de 
música, on tothom hi pugui trobar una 
oferta de qualitat. 

Al teatre, però també impulsant l’ús 
d’altres equipaments culturals del poble, 
com la biblioteca, amb els clubs de 
lectura, de teatre i de cinema, a part de 
les hores del conte i les exposicions de 
fotografia o de pintura i evidentment 
tallers d’escriptura per totes les edats.

I el Museu de la Vinya i el Vi, on se-
guim programant maridatges de vi amb 
música, dansa i teatre, però tampoc ens 
oblidem de muntar diferents exposici-
ons temporals d’art o tallers familiars. 

Tenim clar que la cultura és un tot, és 
un conjunt de manifestacions culturals 
i artístiques, però també és la cultura 
popular i el folklore, per això seguim 
treballant colze a colze amb entitats 
convidant-les als actes per fer-los 
més rics i plurals, sense deixar de 
banda la figura de la Pubilla i l’He-
reu, encarregats de fer arribar el 
nom de Sant Fruitós de Bages arreu 
de Catalunya.
 
I aquest any com a novetat i per 
tal de fer una Festa Major encara 
més participada, hem començat a 
treballar amb les entitats del poble. 
És molt important per nosaltres, 
escoltar les idees i propostes per tal 
de fer un programa a gust de tots i 
totes. 

Des d’ERC volem reivindicar la cultura 
com a motor de transformació i inte-
gració per empoderar les persones des 
d’una proposta cultural rica i diversa. 

Visca la cultura, visca Sant Fruitós i gau-
diu d’una bona diada de Sant Jordi. 

Laia Feliu i Rodríguez Regidora de 
Cultura i Festes, Sanitat i Entitats

Sant Fruitós de Bages
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Des d’ERC amb la cultura

El mes de gener es va inaugurar als jardins de la plaça de la Vila, una escultura com-
memorativa anomenada Memòria i dues llambordes Stolpersteine en homenatge 
a tots els represaliats i totes les represaliades de la Guerra Civil Espanyola i la 
Segona Guerra Mundial. 

L’espai on es troben aquests tres objectes, tot i que és molt cèntric, està apartat del 
soroll. Això el fa adequat per a la meditació i la reflexió. Les llambordes estan dedica-
des a Antonio Escalé Claramunt i Artur Cura Bosch, dos veïns de Sant Fruitós de 
Bages executats al camp d’extermini nazi de Mauthausen durant els anys 1941 i 1942, 
respectivament.

A la presentació de l’acte hi van assistir Vicenç Villatoro, director del Memorial De-
mocràtic, Josep Sinca Cura, nebot d’Artur Cura, Victòria Soler, professora de l’Institut 
Gerbert d’Aurillac, i una representació d’alumnes d’aquest centre educatiu autors d’un 
treball de recerca històrica sobre els dos represaliats esmentats.

ERC Sant Fruitós de Bages considera que era molt necessari tenir un espai al muni-
cipi en memòria de les víctimes de les dues guerres del segle XX citades. Les dues 
llambordes col·locades al paviment són un recordatori de sengles víctimes concretes 
del nazisme, i l’escultura del seu costat, obra de la santfruitosenca Neus Serra, és una 
crida al record de totes les persones que van sofrir les conseqüències de la Guerra Civil 
Espanyola i/o de la Segona Guerra Munidal.

És de justícia recordar les persones que van patir per defensar la llibertat i la demo-
cràcia. ERC Sant Fruitós continuarà treballant fermament per dignificar-les i reconèi-
xer-les. 

Malauradament, ara mateix la guerra d’Ucraïna fa que cada dia hi hagi més victimes 
innocents. Totes elles també mereixen dignificació i reconeixement.

El propassat 2 de març, la Carme Forca-
dell i Lluís, ens va acompanyar en l’acte 
“Dones republicanes al servei del 
poble i del país”, en el qual vam poder 
reflexionar sobre la repressió que ella va 
patir durant els quatre anys que va estar 
privada de llibertat.

 “Si vam ser capaços de fer l’1 d’octu-
bre, serem capaços de tornar-ho a fer. I 
aquest moment arribarà”,

Carme Forcadell

Carme Forcadell amb l’Alcaldessa i regidors

Acte amb Carme Forcadell a la Biblioteca

Poesia i vi davant la Sagrera Cicle Gaudí al Casal Cultural Tallers infantils a l’era de Cal Vallbona

En memòria de les víctimes 
de la guerra

Quart 
aniversari de 
la repressió
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Treballem conjuntament i mirem endavant

Treballem amb l’oficina 
parlamentària d’ERC al Bages

Treballem amb les persones i per a les 
personesQuatre mesos després que ERC comen-

cés a governar al nostre poble, l’Ajun-
tament de Sant Fruitós i el de Manresa 
arribaven a un acord per tal de desen-
callar el Parc Tecnològic del Bages, un 
element que pot ser clau per al desen-
volupament econòmic de Sant Fruitós 
i de tot el Bages. Feia massa anys que 
el projecte estava aturat i sense que se 
n’albirés el desencallament. Des del 2013 
els seus terrenys romanien amb les obres 
inacabades, malbaratats i desaprofitats, i 
sense albirar-se una resolució.

Calia asseure’s, posar-se d’acord i posar fil 
a l’agulla. I així ho vam fer. Com a con-
seqüència de la signatura de l’acord es-
mentat, s’ha pogut seguir treballant amb 
el projecte, fins que  el proppassat mes de 
març s’ha pogut fer l’aprovació inicial del 

Pla Parcial del Parc Tecnològic.

Aquest planejament urbanístic ocupa 
un espai de 47.000 m2 que permetrà 
desenvolupar nova activitat tecnològi-
ca i econòmica. Actualment, allà només 
hi ha els edificis d’Eurecat i d’Impuls, on 
treballen poc més de 400 persones. Amb 
aquesta aprovació es permetrà l’activa-
ció d’aquest important pulmó econòmic 
destinat a generar nous llocs de treball 
qualificats.

Treballar conjuntament els dos ajunta-
ments en el marc del Consorci de l’Agulla 
i dins la confiança, ha permès avançar en 
l’entesa, preservant els espais de valor na-
tural i paisatgístic, reubicant edificacions 
i millorant connectivitats. En definitiva, 
hem fet una feina conjunta que és un 

exemple de treball mancomunat.

En diferents ocasions s’havia dit que el 
litigi que havia provocat l’aturada del Parc 
Tecnològic del Bages era una “guerra de 
campanars”. En comptes d’enfilar-nos al 
campanar, nosaltres trepitgem fort a terra 
i avancem plegats. Caminem endavant 
pel bé de les persones i les empreses de 
Sant Fruitós i també pel de la comarca, 
sense fer la traveta a ningú.

ment  a casa i uns àpats equilibrats que 
els arribaran ja elaborats.

Un altre projecte iniciat recentment és 
el Connecta’t, un servei adreçat a totes 
aquelles persones que tinguin dificultats 
en la tramitació telemàtica, ja sigui 
per contactar amb l’àmbit de salut, amb 

l’ajuntament o amb qualsevol altra situa-
ció en la que necessiti internet per fer els 
tràmits. En això, també hi donem suport. 

Atenció amb la gent i per a la gent, per 
tal de millorar cada dia cap a un poble de 
totes les persones i per què ens hi sentim 
totes a gust.

Quan ERC Sant Fruitós vam preparar 
el programa electoral, afirmàvem que 
calia posar a les persones al centre. I 
aquesta no és una afirmació trivial. És 
una aposta ferma sobre com volem fer la 
política, com volem treballar amb la gent i 
per la gent de Sant Fruitós de Bages. 

Una visió global de la persona, amb totes 
les seves necessitats cobertes i amb un 
entorn que sigui enriquidor. I diem això 
pensant en un poble amable on viure i 
conviure, un poble amb una atenció sani-
tària millorada, amb més i millor atenció a 
la gent gran, amb equipaments esportius 
i educatius millorats i de qualitat, amb 
uns carrers més còmodes i amb més 
zones enjardinades, entre moltes altres 
coses.

I exemples clars en són la nova gestió 
de l’esplai de la gent gran, de forma 
conjunta amb Ampans, que permet que 
tothom qui ho desitgi gaudeixi d’aquest 
espai amb activitats diverses i variades, 
i amb ampliació d’horaris cada dia de la 
setmana. Un espai que volem obert a 
tothom, que totes i tots ens fem nostre i 
en fem ús.

I el servei d’àpats a domicili, per tal de 
poder ajudar a les persones grans del 
poble en el seu dia a dia, en un segui-

Si els polígons de la carretera de 
Berga estan buits, és perquè són 
polígons inacabats que mai s’han 
completat ni legalitzat. És una prio-
ritat d’aquesta legislatura acabar-los. 
Els darrers mesos s’ha treballar 
intensament per aconseguir-ho. Per 
això durant la primera meitat de 
l’any s’hauran pogut finalitzar els 
polígons de el Cementiri, Berga 
I subsector II i la Serreta, i a més 
s’haurà aprovat el projecte final de 
polígon Berga II. 

Tot plegat serà un canvi històric que 
farà que Sant Fruitós recuperi la re-
llevància econòmica que els darrers 
anys havia anat perdent.

I els polígons que es-
tan buits?

Aquest mes de març es va organitzar una jornada de treball entre representants 
d’empreses de Sant Fruitós i l’Oficina Parlamentària d’Esquerra Republicana al 
Bages i Moianès. L’oficina està integrada per membres del Parlament de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, el Senat, el Congrés i els Consells Comarcals. Entre aquests hi 
ha la Mirella Cortès, el Ferran Estruch, el Dionís Guiteras i la Marta Viladés. 

Durant les reunions es van poder posar sobre la taula temes rellevants per a l’eco-
nomia del nostre municipi, com ara les infraestructures, les energies renovables o els 
reptes del sector agrari, així com l’actual context de crisis econòmica i social i afrontar 
els nous reptes de futur.

A ERC Sant Fruitós volem involucrar a totes les administracions perquè col·laborin per 
facilitar el creixement i la millora de les empreses del municipi, i treballem per aconse-
guir-ho.

L’energia és un dels elements fonamentals per a la societat. Amb les recents pujades 
dels preus de l’electricitat i els carburants, es posa en risc l’economia i la forma de viure 
de moltes famílies. 

Aquests encariments han fet que adquireixin més valor propostes que ERC Sant Frui-
tós va fer en el seu programa electoral i que ara s’estan impulsant. Aquestes propostes 
són les que venen a continuació.

- Ajuts al pagament dels subministraments durant l’hivern, perquè les persones 
més febles econòmicament puguin fer front al cost de l’energia.

-Augment de la freqüència i l’horari d’autobusos, per potenciar l’us del transport 
públic al municipi. 

-Redacció del projecte de tres nous carrils bici, per avançar cap a un model de mo-
bilitat més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

-Nous projectes fotovoltaics i de biomassa, ubicats a la llar dinfants, a l’escola 
Monsenyot Gibert, a les piscines municipals i al pavelló esportiu, per reduir el consum 
energètic municipal.

Sant Fruitós és un poble solidari. 
Això ja ho sabíem, però l’enorme i 
immediata mostra de solidaritat que 
ha mostrat arran de la guerra de 
Rússia contra Ucraïna i l’excel·lent 
rebuda i acolliment que ha fet de to-
tes les famílies refugiades d’aquesta 
guerra que hi han arribat, fan que 
ens traguem el barret. A ERC Sant 
Fruitós estem en contra de la guerra 
d’Ucraïna i de totes les guerres !

Crisi energètica

Imatge recent del Parc Tecnològic del Bages

Imatge àrea de polígons de la Crta de Berga
Reunió de l’Oficina Parlamentaria amb l’Alcaldessa i regidors en una de les visites a empreses del municipi

Imatges de l’espai d’avis renovat

Botifarrada Popular solidaria

Solidaritat amb els 
refugiats


