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Amb el cap ben alt, afirmo que encapçalo 
un equip de persones diverses, molt di-
verses, però amb dos elements en comú: 
la vocació de servei i l’estima que sentim 
vers Sant Fruitós i tota la seva gent.

Un any de treball intens, en el que hem 
hagut d’anar tancant projectes irre-
als, mal dimensionats, que no hi havia 
manera de poder dur a terme. Ha calgut 
redefinir propostes inviables, i tot això, 
els sis primers mesos, amb un pressupost 
que no era el nostre.

Ara que estem gestionant els nostres 
pressupostos, podem avançar. Ara 
podem treballar en propostes realistes i 
pensades pel bé comú i global de Sant 
Fruitós. Les coses que estaven bé, les 
hem anat tirant endavant i, les que esta-
ven malament, les hem millorat!

Hem desencallat la gestió del Cemen-
tiri, n’hem aprovat l’ampliació, que era 
imprescindible i urgent, i s’està estudiant 
la ubicació d’un nou tanatori municipal. 

Les polítiques d’habitatge, que han bri-
llat per la seva absència els darrers anys, 
comencen a caminar, havent establert 
vuit línies de treball. 

Mai s’havien impulsat accions en favor 
del feminisme i la igualtat, amb accions 
de sensibilització i apoderament als 
col·lectius de manera convençudament 
feministes; ara, hi som. 

També és conegut el gran interès que 
algunes empreses elèctriques han posat 
en Sant Fruitós, però no precisament 
amb la millor de les intencions, sinó amb 
la voluntat d’implantar tres camps solars 
de grans dimensions que canviarien 
radicalment el paisatge del nostre terme.  
Casualment la seva ubicació coincideix 
amb el que l’anterior proposta del POUM 
anomenava “àrees d’interès econòmic”. 
Ens van fer activar ràpidament, i vam sus-
pendre les tramitacions en aquest tipus 
d’activitats. És una acció inicial, que ha 
vingut seguida d’un intens treball des del 
consistori. La preocupació és gran, doncs, 

si bé hem de ser amatents a la implan-
tació de les energies renovables, no pot 
ser de manera extensa dins el mateix 
territori, ja que també cal preservar-lo. 

Estem treballant al costat de les perso-
nes, perquè sempre, i en moments com 
aquest encara més, cal ser-hi, deixant al 
costat els projectes faraònics i treballant 
per resoldre un dia a dia que esdevé cada 
vegada més costós. Ara més que mai, 
endeguem polítiques socials i d’esquerres 
per a tothom.

Treballem colze a colze amb el comerç i 
les empreses, donant suport a l’adaptació 
a la nova situació i a les noves necessi-
tats, promovent activitats i recursos com 
el comerç al carrer, cursos formatius 
especialitzats, noves línies d’ajuts i 
beneficis en els impostos, per tal de 
donar impuls al comerç local. 

Hi som!

Àdria Mazcuñan i Claret
Alcadessa de Sant Fruitós de Bages

Un any de govern municipal
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Un any de treball cultural molt intens, 
malgrat la COVID
El govern municipal que vam iniciar ara farà un any, el vam ini-
ciar en plena pandèmia i aquest fet ha condicionat i condiciona 
els actes festius i culturals que s’han anat desenvolupant al llarg 
d’aquest any a Sant Fruitós. Tot i així, vam poder gaudir d’una 
Cavalcada de Reis ben lluïda malgrat les dificultats. Per tant, 
gràcies a l’Associació Cavalcada de Reis, als tècnics i tècniques, 
a la Brigada, a Protecció Civil i, com que no em vull deixar a nin-
gú, gràcies a totes i cadascuna de les persones que hi vau ser.

Després va arribar la Festa Major d’hivern. Encara amb incer-
tesa però sempre amb ganes de poder-la celebrar i així ho vam 
fer, en un format molt telemàtic, això sí. I al febrer “l’Arròs de 
casa nostra”, cert que no va ser la Festa de l’Arròs que tant ens 
agrada, però vam tenir una idea i el Genís i la colla de l’arròs ens 
van ajudar a fer-la realitat. 

Pel que fa a la cultura, no vull oblidar-me del Museu de la 
Vinya i el Vi. És un Museu petit, molt acollidor i fet amb molt 
d’amor gràcies a la família que forma aquest Col·lectiu de Recer-
ca Històrica. Us recomano molt que el visiteu i no us perdeu les 
projeccions de memòria oral que són realment un tresor.

Finalment, anunciar-vos que l’Ajuntament ha adquirit un equi-
pament mòbil per a projectar pel·lícules i que s’intentarà que 
al menys un cop al mes tothom puguem gaudir de bon cinema 
al poble.

Sembla que mica en mica comencem a veure la llum i per això 
seguim programant, perquè des d’ERC ho tenim clar: “la cultura 
és segura” i en gran part ho és gràcies a l’esforç de tots i totes. 
Ho heu demostrat i ho seguiu demostrant a cada un dels actes 
que preparem.

Laia Feliu i Rodríguez
Regidora de sanitat, cultur i festes i entitats

Pere Aragonès i Garcia
Pere Aragonès i Garcia: 132è president de la Generalitat de 
Catalunya, obrint un nou temps. “No tinc cap dubte que 
avui Catalunya necessita una sacsejada. Necessita obrir 
una nova etapa amb quatre transformacions inajornables 
i que seran les quatre banderes de la nova Generalitat 
republicana: la bandera social, la feminista, la verda i la 
democràtica”.
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Obertura  de l'Oficina de recuperació econòmica
Per ajudar a aquelles persones i/o negocis que 
ho requereixin a conseqüència dels perjudicis 
ocasionats per la COVID-19.

Rehabilitació i cessió d'un espai municipal a 
l'Agrupament Escolta
Reforma i millora d’un espai per a realitzar les 
seves activitats a l’edifici de les Monges.

Pla d'ajuts per al pagament de subministra-
ments (gas, llum, aigua,...)
Destinats a famílies afectades econòmicament per 
la COVID-19.

Servei terapèutic per a les famílies
Per ajudar a millorar les dificultats relacionals, 
emocionals i educatives dels infants i adolescents i 
les seves famílies que ho requereixin.

Bonificació del transport públic per a 
estudiants de secundària
L’ ajut permetrà fer front a les despeses de 
desplaçament cap  als seus centres educatius.

Planejament urbanístic de l'Hostal de Pineda de 
Bages
Permetrà destinar aquest espai a equipaments 
públics i zones verdes.

Ampliació de l'horari del bus
El servei de bus amb Manresa i Navarcles s’ha 
incrementat fins les 23 h. entre setmana, es 
reforça els dissabtes i incorpora els matins de 
diumenge.

Construcció/urbanització d’un nou carrer
S’estan fent les obres d’urbanització del carrer que 
hi ha al costat del nou edifici de l’Escola Pla del 
Puig. 

Inici de les obres de l'Escola Pla del Puig
La nova escola serà una realitat  l’any 2023.

Col·locació de càmeres a les entrades del poble i 
als polígons
D’aquesta manera es millora la seguretat de 
tothom.

Cessió de l'espai públic per construir el nou 
CAP
L’edifici de l’antiga Biblioteca Municipal i un solar 
de 1.000m2 ja estan inscrits al Servei Català de 
Salut. 
Aquesta és una reivindicació que ERC ja duia al 
programa del 2015.

Posada en marxa de dos nous habitatges 
socials d’urgència
Per tal de donar resposta a les necessitats urgents 
i sobrevingudes de manca d’habitatge al poble.

Nova gespa al camp municipal de futbol
Dotar una partida econòmica i ja feta la licitació 
de la renovació de la gespa del camp de futbol.

Pressupostos participatius
Aquest 2021, l’Ajuntament ha aprovat per 
primera vegada una partida de 75.000€ per a què 
els veïns i veïnes de Sant Fruitós decideixin en 
què invertir-los.

Pla de Recuperació econòmica
58 actuacions per reactivar l’economia i gestionar 
la urgència social causada per la pandèmia.

Carril bici entre el nucli urbà i Torroella
S’està elaborant el projecte per definir el seu traçat.

- Projecte d’amplicació del Cementiri 
Municipal

- Urbanització de l’Av. Girona/Crta. de Berga

- Obres del nou projecte per a la Comissaria 
de Policia Local

- Nou projecte del Casal d’Entitats

- Projecte d’ampliació del Bosquet

- Nova pista poliesportiva zona dels barris 
Torre de Santmartí i Natura

- Projecte per al nou carril bici 
Manresa-Pineda-Santpedor

- Projecte “Impuls” per afavorir la inserció 
sociolaboral dels joves

- Adequació de la confluència del Riu d’Or 
amb el Llobregat

- Renaturalització del Torrent Bo i del 
Torrent de Torroella

Recuperació de la gestió del cementiri, 
finalització del contracte

Arranjament de camins 
rurals municipals 

Primera Fira del comerç al carrer

Primavera emprenedora

Il·luminació del camí de Cal Trapé

Adquisició d’un equipament 
mòbil per fer cinema al poble

Retransmissió dels Plens 
Municipals per Youtube

Millores al local de l’AAVV de Pineda 
Arranjament del clavegueram 
al polígon de Sant Isidre

Reparació del ferm a Torroella 

Creació de noves places 
de policia local

Mòdul per al tractament de la COVID 
i altres malalties respiratòries

Projecte d'urbanització del 
Polígon de Santa Anna

 Fibra òptica al camp de futbol

Punts de connexió wifi 
públics i gratuïts

Actuacions del Govern Municipal en aquest darrer any

Nous projectes que aviat 
seran una realitat 
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