
Esquerra Sant Fruitós 2019

Amb tu,
més i millor!

Sant Fruitós de Bages



· Constituir Òrgans de Participació amb capacitat 
de gestió econòmica directa dels veïns, a Pineda de 
Bages, les Brucardes i als barris de Torroella i La 
Rosaleda.

· Crear un viver d’empreses i subvencionar els 
nous autònoms per fomentar l’emprenedoria. Crear 
línies d’ajuts als emprenedors a l’inici de la seva 
activitat.

· Potenciar eixos comercials vertebradors dins el 
nucli, afavorint el comerç local i crear línies d’ajuts 
als comerços que s’hi estableixin.

· Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes 
aquelles persones i famílies en situació de pobresa, 
de risc i/o d’exclusió social.

· Augmentar el nombre de places públiques a la 
Residència i al Centre de Dia.

· Concertar amb el Departament de Salut poder 
disposar d’hores d’atenció sanitària als barris i 
urbanitzacions del poble (dispensaris descentralit-
zats).

· Establir quotes en funció dels ingressos familiars a 
la Llar d’Infants i l’Escola de Música. Beques de 
menjador per tot l’alumnat que ho necessiti, sense 
diferenciacions per barris. 

· Construir un Centre cultural Municipal per afavorir 
l’accés a la cultura i la creació artística a tota la pobla-
ció de Sant Fruitós.

· Creació d’un Consell de Joves, fomentant el seu 
apoderament i capacitat de decisió i gestió.

·  Fer una piscina coberta que permeti utilitzar aquest 
equipament tot l’any.

· Elaborar un nou POUM més respectuós amb 
l’entorn i adequat a les necessitats del poble.

·  Replantejar l’actual regulació del trànsit a Pineda de 
Bages, escoltant les demandes dels veïns i veïnes.

· Elaborar un Pla estratègic per potenciar les energies 
netes i sostenibles a tot el municipi.

PUNTS
PRINCIPALS



46 anys i mare del Roc i el Lluc. 
Educadora social a l'Ajuntament de
Santpedor. Actual portàveu de grup
municipal d'ERC. 
Secretaria de la Dona ERC Bages,
sòcia d'Òmnium.

Àdria
Mazcuñan
Claret

Benvolguda veïna, benvolgut veí,

Estimo Sant Fruitós, estic orgullosa de viure-hi i 
gaudir-lo i voldria que els meus fills, igual que els 
teus, també ho puguin seguir fent.
M’agradaria contribuir a que Sant Fruitós fos un 
poble més amable amb la gent gran, amb els joves, 
les dones i els infants; on tots els barris puguin tenir 
els mateixos serveis municipals; un poble viu, 
dinàmic, on tothom tingui el seu espai de 
participació i sigui escoltat; un poble participatiu i 
descentralitzat, amb un govern honest i transparent 
que lluiti aferrissadament contra tot tipus 
d’amiguisme; un poble amb un model de creixement 
participat i consensuat, protector del medi natural 
que ens envolta i amb visió de futur.
Per aquest motiu, tinc l’orgull d’encapçalar de nou la 
candidatura d’Esquerra a l’Ajuntament, juntament 
amb un grup de persones de diferents edats i 

professions, arrelades al poble i amb moltes ganes de 
destinar el seu temps a treballar per Sant Fruitós.  

Aquest fulletó que avui us arriba a casa és un resum de 
les principals accions de treball que ERC vol promoure i 
on tots nosaltres hem dipositat les nostres esperances 
per a fer de Sant Fruitós un poble millor, més 
cohesionat i sostenible, que faci costat a les nostres 
institucions per construir un nou país. 

Àdria Mazcuñan i Claret,
Candidata a l’Alcaldia



2. David Uró i Vilanova
Regidor de l’Ajuntament des del 2015 i
arquitecte col·legiat.

3. Laia Feliu i Rodríguez
Mestra de música.

SALUT

· Treballar amb el Departament de Salut per la 
construcció immediata del nou CAP, l’augment de 
l’atenció pediàtrica i la implantació del servei 
d’odontologia.

· Negociar amb el Departament de Salut perquè els 
veïns i veïnes de Pineda de Bages puguin fer ús del 
CAP de Santpedor o del de Les Bases – Manresa.

· Controlar la brutícia generada per animals de 
companyia a la via pública a través de campanyes 
cíviques.

JOVENTUT

· Creació d’una targeta jove de transport amb 
preus més assequibles.

· Garantir el transport escolar gratuït per als 
alumnes de batxillerat i formació professional 

matriculats a l’IES del poble.

· Establir noves línies d’actuació 
per a la vinculació dels joves en 
la participació activa del poble, 
“fes-te sentir!”.

INFÀNCIA

· Vetllar per a l’obertura d’un centre obert per a 
infants i adolescents en situació de risc.

· Construir un servei de ludoteca municipal.

· Impulsar un servei d’educació en el lleure per als 
infants i joves del poble, d’acord amb els principis de 
voluntarietat i servei a la comunitat del moviment 
d’esplais, escoltisme... i facilitar la cerca de recursos 
necessaris.

EDUCACIÓ

· Instar a la Generalitat a fer ràpidament l’edifici de 
l’Escola Pla del Puig.

· Subvencionar les hores cangur/despertador 
organitzades per les AMPA/AFA.

· Crear un programa de beques perquè cap jove 
amb talent deixi d’estudiar.

· Facilitar l’obertura dels patis de 
les escoles públiques amb 
agents cívics.
 

BENESTAR SOCIAL

· Fer que els ingressos de l’Ajuntament per motius 
sancionadors es destinin a programes socials. 

· Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes 
aquelles persones i famílies en situació de pobresa, 
de risc i/o d’exclusió social.

· Instaurar el servei d’àpats a domicili per a 
aquelles persones que ho necessitin. 

GENT GRAN

· Subvencionar l’adquisició d’ulleres i audífons per 
aquellles persones grans que ho necessitin.

· Elaborar un model de gestió de l’Esplai d’avis, que 
eviti el seu tancament en època estival o els caps 
de setmana i n’optimitzi el recurs.

· Aprofitar el coneixement de les persones grans per 
a fer un programa d’enriquiment generacional.

NOUVINGUTS

· Incentivar l’empadronament a Sant 
Fruitós d’aquells residents que no ho 
estiguin.

· Foment d’activitats de relació i 
coneixement de noves 
cultures i noves tradicions.

URBANISME

· Elaborar un pla integral de millora de Torroella de Baix.

· Desenvolupar la urbanització del sector de la Fàbrica Bertrand i Serra, d’acord amb els 
veïns de la zona.

· Planificar un carril bici com a alternativa de mobilitat per anar a Manresa.

TURISME

· Promoure la creació de diversos camins de ribera verds per a ciclistes i senderis-
tes que comuniquin diferents indrets d’interès.

· Fer les actuacions necessàries per potenciar la “via blava”, paral·lela a la llera 
del riu Llobregat, i connectar-la amb Torroella de Baix.

PATRIMONI NATURAL I MEDI AMBIENT 
  
· Millorar el manteniment i ampliar el Parc Municipal Torre de Sanmartí. 

· Rehabilitar els antics camins rals que uneixin la Rosaleda, Torroella i Pineda amb el nucli. 

· Fomentar i posar en pràctica la recollida d’escombraries selectiva a tot el municipi.

· Fer una anella verda al voltant del poble que uneixi punts d’interès natural. 

ESPORT

· Organitzar una fira d’entitats esportives locals, vinculada als Benet Games.

· Construir una pista de bicicletes de muntanya.

· Reconstruir la zona de parc i de lleure al centre de la Rosaleda, d’acord amb les 
propostes del veïnatge.

· Facilitar l’accés dels veïns a les instal·lacions esportives de Torroella i equipar 
l’entorn per al seu ús lúdic.
 
· Millora dels lavabos del pavelló.

VIA PÚBLICA

· Donar preferència als vianants sobre el trànsit de vehicles als entorns dels centres 
escolars i al nucli Antic (Sagrera).

· Potenciar la figura dels agents cívics.

· Elaborar un pla de millora de la mobilitat en els accessos al poble. 

· Instal·lar un servei públic de WC al Bosquet i altres indrets concorreguts del poble.

· Organitzar un transport públic municipal interurbà, que relacioni els diferents nuclis 
del poble.

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.

· Promoure uns pressupostos participatius per un valor de fins a 100.000€. 

· Impulsar l’activitat de les AAVV i les entitats a tot el poble, per a que 
esdevinguin un instrument molt important de participació ciutadana i acosti 
l’Ajuntament als veïns i veïnes. 

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

· Fer una gestió molt curosa i eficaç de la despesa pública i publicar en el web municipal 
totes les actuacions que generen obligacions econòmiques. 

· Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicacions municipals 
(concursos públics d’obres i serveis, ajuts públics, serveis socials bàsics, places en centres 
educatius...). 

· Fer efectiva una reforma horària que faciliti la conciliació de la vida laboral i la familiar per 
a tota la plantilla municipal.

· Millora i adequació dels locals socials i retorn de la gestió a les AAVV.

TECNOLOGIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

· Potenciar Ràdio Sant Fruitós com a mitjà d’informació pública i municipal.

· Fer del butlletí municipal un mitjà obert i plural, participat per la ciutadania.

HISENDA 

· Treball preferent amb entitats financeres i de serveis amb seu social a Catalunya i compro-
meses amb principis ètics i de responsabilitat social.

· Regular les taxes i els impostos municipals en funció dels ingressos.

· Adequar la taxa d’escombraries a l’activitat comercial o econòmica de cada empresa.

· Regular el preu dels serveis/activitats públiques per a persones amb discapacitat o 
majors de 65 anys.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

· Ampliar els horaris del servei públic d’autobusos amb Manresa.

· Incentivar a les empreses locals que contractin persones aturades empadronades a Sant 
Fruitós de més de 45 anys.

· Reducció de l’IBI dels propietaris que facin els seus habitatges energèticament més 
sostenibles.

COMERÇ

· Establir línies d’ajuts econòmics als nous comerços i rehabilitacions de locals comer-
cials.

· Promoure un mercat de caps de setmana, de promoció de comerç i producte local. 

· Impulsar l’obertura d’un mercat permanent de productes de proximitat.



5. Rosa M. Vilanova i Casado
Gestora de Transport Sanitari de Catalunya.

4. Ferran Molina i Llopis
Jubilat del món de la banca amb 37 anys
d’experiència.

SALUT

· Treballar amb el Departament de Salut per la 
construcció immediata del nou CAP, l’augment de 
l’atenció pediàtrica i la implantació del servei 
d’odontologia.

· Negociar amb el Departament de Salut perquè els 
veïns i veïnes de Pineda de Bages puguin fer ús del 
CAP de Santpedor o del de Les Bases – Manresa.

· Controlar la brutícia generada per animals de 
companyia a la via pública a través de campanyes 
cíviques.

JOVENTUT

· Creació d’una targeta jove de transport amb 
preus més assequibles.

· Garantir el transport escolar gratuït per als 
alumnes de batxillerat i formació professional 

matriculats a l’IES del poble.

· Establir noves línies d’actuació 
per a la vinculació dels joves en 
la participació activa del poble, 
“fes-te sentir!”.

INFÀNCIA

· Vetllar per a l’obertura d’un centre obert per a 
infants i adolescents en situació de risc.

· Construir un servei de ludoteca municipal.

· Impulsar un servei d’educació en el lleure per als 
infants i joves del poble, d’acord amb els principis de 
voluntarietat i servei a la comunitat del moviment 
d’esplais, escoltisme... i facilitar la cerca de recursos 
necessaris.

EDUCACIÓ

· Instar a la Generalitat a fer ràpidament l’edifici de 
l’Escola Pla del Puig.

· Subvencionar les hores cangur/despertador 
organitzades per les AMPA/AFA.

· Crear un programa de beques perquè cap jove 
amb talent deixi d’estudiar.

· Facilitar l’obertura dels patis de 
les escoles públiques amb 
agents cívics.
 

BENESTAR SOCIAL

· Fer que els ingressos de l’Ajuntament per motius 
sancionadors es destinin a programes socials. 

· Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes 
aquelles persones i famílies en situació de pobresa, 
de risc i/o d’exclusió social.

· Instaurar el servei d’àpats a domicili per a 
aquelles persones que ho necessitin. 

GENT GRAN

· Subvencionar l’adquisició d’ulleres i audífons per 
aquellles persones grans que ho necessitin.

· Elaborar un model de gestió de l’Esplai d’avis, que 
eviti el seu tancament en època estival o els caps 
de setmana i n’optimitzi el recurs.

· Aprofitar el coneixement de les persones grans per 
a fer un programa d’enriquiment generacional.

NOUVINGUTS

· Incentivar l’empadronament a Sant 
Fruitós d’aquells residents que no ho 
estiguin.

· Foment d’activitats de relació i 
coneixement de noves 
cultures i noves tradicions.

URBANISME

· Elaborar un pla integral de millora de Torroella de Baix.

· Desenvolupar la urbanització del sector de la Fàbrica Bertrand i Serra, d’acord amb els 
veïns de la zona.

· Planificar un carril bici com a alternativa de mobilitat per anar a Manresa.

TURISME

· Promoure la creació de diversos camins de ribera verds per a ciclistes i senderis-
tes que comuniquin diferents indrets d’interès.

· Fer les actuacions necessàries per potenciar la “via blava”, paral·lela a la llera 
del riu Llobregat, i connectar-la amb Torroella de Baix.

PATRIMONI NATURAL I MEDI AMBIENT 
  
· Millorar el manteniment i ampliar el Parc Municipal Torre de Sanmartí. 

· Rehabilitar els antics camins rals que uneixin la Rosaleda, Torroella i Pineda amb el nucli. 

· Fomentar i posar en pràctica la recollida d’escombraries selectiva a tot el municipi.

· Fer una anella verda al voltant del poble que uneixi punts d’interès natural. 

ESPORT

· Organitzar una fira d’entitats esportives locals, vinculada als Benet Games.

· Construir una pista de bicicletes de muntanya.

· Reconstruir la zona de parc i de lleure al centre de la Rosaleda, d’acord amb les 
propostes del veïnatge.

· Facilitar l’accés dels veïns a les instal·lacions esportives de Torroella i equipar 
l’entorn per al seu ús lúdic.
 
· Millora dels lavabos del pavelló.

VIA PÚBLICA

· Donar preferència als vianants sobre el trànsit de vehicles als entorns dels centres 
escolars i al nucli Antic (Sagrera).

· Potenciar la figura dels agents cívics.

· Elaborar un pla de millora de la mobilitat en els accessos al poble. 

· Instal·lar un servei públic de WC al Bosquet i altres indrets concorreguts del poble.

· Organitzar un transport públic municipal interurbà, que relacioni els diferents nuclis 
del poble.

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.

· Promoure uns pressupostos participatius per un valor de fins a 100.000€. 

· Impulsar l’activitat de les AAVV i les entitats a tot el poble, per a que 
esdevinguin un instrument molt important de participació ciutadana i acosti 
l’Ajuntament als veïns i veïnes. 

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

· Fer una gestió molt curosa i eficaç de la despesa pública i publicar en el web municipal 
totes les actuacions que generen obligacions econòmiques. 

· Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicacions municipals 
(concursos públics d’obres i serveis, ajuts públics, serveis socials bàsics, places en centres 
educatius...). 

· Fer efectiva una reforma horària que faciliti la conciliació de la vida laboral i la familiar per 
a tota la plantilla municipal.

· Millora i adequació dels locals socials i retorn de la gestió a les AAVV.

TECNOLOGIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

· Potenciar Ràdio Sant Fruitós com a mitjà d’informació pública i municipal.

· Fer del butlletí municipal un mitjà obert i plural, participat per la ciutadania.

HISENDA 

· Treball preferent amb entitats financeres i de serveis amb seu social a Catalunya i compro-
meses amb principis ètics i de responsabilitat social.

· Regular les taxes i els impostos municipals en funció dels ingressos.

· Adequar la taxa d’escombraries a l’activitat comercial o econòmica de cada empresa.

· Regular el preu dels serveis/activitats públiques per a persones amb discapacitat o 
majors de 65 anys.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

· Ampliar els horaris del servei públic d’autobusos amb Manresa.

· Incentivar a les empreses locals que contractin persones aturades empadronades a Sant 
Fruitós de més de 45 anys.

· Reducció de l’IBI dels propietaris que facin els seus habitatges energèticament més 
sostenibles.

COMERÇ

· Establir línies d’ajuts econòmics als nous comerços i rehabilitacions de locals comer-
cials.

· Promoure un mercat de caps de setmana, de promoció de comerç i producte local. 

· Impulsar l’obertura d’un mercat permanent de productes de proximitat.
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6. David Ferré i Gispets
Graduat en Història.

7. Anna Roch i Rosell
Metgesa de l’Hospital General de Manresa.

SALUT

· Treballar amb el Departament de Salut per la 
construcció immediata del nou CAP, l’augment de 
l’atenció pediàtrica i la implantació del servei 
d’odontologia.

· Negociar amb el Departament de Salut perquè els 
veïns i veïnes de Pineda de Bages puguin fer ús del 
CAP de Santpedor o del de Les Bases – Manresa.

· Controlar la brutícia generada per animals de 
companyia a la via pública a través de campanyes 
cíviques.

JOVENTUT

· Creació d’una targeta jove de transport amb 
preus més assequibles.

· Garantir el transport escolar gratuït per als 
alumnes de batxillerat i formació professional 

matriculats a l’IES del poble.

· Establir noves línies d’actuació 
per a la vinculació dels joves en 
la participació activa del poble, 
“fes-te sentir!”.

INFÀNCIA

· Vetllar per a l’obertura d’un centre obert per a 
infants i adolescents en situació de risc.

· Construir un servei de ludoteca municipal.

· Impulsar un servei d’educació en el lleure per als 
infants i joves del poble, d’acord amb els principis de 
voluntarietat i servei a la comunitat del moviment 
d’esplais, escoltisme... i facilitar la cerca de recursos 
necessaris.

EDUCACIÓ

· Instar a la Generalitat a fer ràpidament l’edifici de 
l’Escola Pla del Puig.

· Subvencionar les hores cangur/despertador 
organitzades per les AMPA/AFA.

· Crear un programa de beques perquè cap jove 
amb talent deixi d’estudiar.

· Facilitar l’obertura dels patis de 
les escoles públiques amb 
agents cívics.
 

BENESTAR SOCIAL

· Fer que els ingressos de l’Ajuntament per motius 
sancionadors es destinin a programes socials. 

· Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes 
aquelles persones i famílies en situació de pobresa, 
de risc i/o d’exclusió social.

· Instaurar el servei d’àpats a domicili per a 
aquelles persones que ho necessitin. 

GENT GRAN

· Subvencionar l’adquisició d’ulleres i audífons per 
aquellles persones grans que ho necessitin.

· Elaborar un model de gestió de l’Esplai d’avis, que 
eviti el seu tancament en època estival o els caps 
de setmana i n’optimitzi el recurs.

· Aprofitar el coneixement de les persones grans per 
a fer un programa d’enriquiment generacional.

NOUVINGUTS

· Incentivar l’empadronament a Sant 
Fruitós d’aquells residents que no ho 
estiguin.

· Foment d’activitats de relació i 
coneixement de noves 
cultures i noves tradicions.

URBANISME

· Elaborar un pla integral de millora de Torroella de Baix.

· Desenvolupar la urbanització del sector de la Fàbrica Bertrand i Serra, d’acord amb els 
veïns de la zona.

· Planificar un carril bici com a alternativa de mobilitat per anar a Manresa.

TURISME

· Promoure la creació de diversos camins de ribera verds per a ciclistes i senderis-
tes que comuniquin diferents indrets d’interès.

· Fer les actuacions necessàries per potenciar la “via blava”, paral·lela a la llera 
del riu Llobregat, i connectar-la amb Torroella de Baix.

PATRIMONI NATURAL I MEDI AMBIENT 
  
· Millorar el manteniment i ampliar el Parc Municipal Torre de Sanmartí. 

· Rehabilitar els antics camins rals que uneixin la Rosaleda, Torroella i Pineda amb el nucli. 

· Fomentar i posar en pràctica la recollida d’escombraries selectiva a tot el municipi.

· Fer una anella verda al voltant del poble que uneixi punts d’interès natural. 

ESPORT

· Organitzar una fira d’entitats esportives locals, vinculada als Benet Games.

· Construir una pista de bicicletes de muntanya.

· Reconstruir la zona de parc i de lleure al centre de la Rosaleda, d’acord amb les 
propostes del veïnatge.

· Facilitar l’accés dels veïns a les instal·lacions esportives de Torroella i equipar 
l’entorn per al seu ús lúdic.
 
· Millora dels lavabos del pavelló.

VIA PÚBLICA

· Donar preferència als vianants sobre el trànsit de vehicles als entorns dels centres 
escolars i al nucli Antic (Sagrera).

· Potenciar la figura dels agents cívics.

· Elaborar un pla de millora de la mobilitat en els accessos al poble. 

· Instal·lar un servei públic de WC al Bosquet i altres indrets concorreguts del poble.

· Organitzar un transport públic municipal interurbà, que relacioni els diferents nuclis 
del poble.

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.

· Promoure uns pressupostos participatius per un valor de fins a 100.000€. 

· Impulsar l’activitat de les AAVV i les entitats a tot el poble, per a que 
esdevinguin un instrument molt important de participació ciutadana i acosti 
l’Ajuntament als veïns i veïnes. 

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

· Fer una gestió molt curosa i eficaç de la despesa pública i publicar en el web municipal 
totes les actuacions que generen obligacions econòmiques. 

· Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicacions municipals 
(concursos públics d’obres i serveis, ajuts públics, serveis socials bàsics, places en centres 
educatius...). 

· Fer efectiva una reforma horària que faciliti la conciliació de la vida laboral i la familiar per 
a tota la plantilla municipal.

· Millora i adequació dels locals socials i retorn de la gestió a les AAVV.

TECNOLOGIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

· Potenciar Ràdio Sant Fruitós com a mitjà d’informació pública i municipal.

· Fer del butlletí municipal un mitjà obert i plural, participat per la ciutadania.

HISENDA 

· Treball preferent amb entitats financeres i de serveis amb seu social a Catalunya i compro-
meses amb principis ètics i de responsabilitat social.

· Regular les taxes i els impostos municipals en funció dels ingressos.

· Adequar la taxa d’escombraries a l’activitat comercial o econòmica de cada empresa.

· Regular el preu dels serveis/activitats públiques per a persones amb discapacitat o 
majors de 65 anys.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

· Ampliar els horaris del servei públic d’autobusos amb Manresa.

· Incentivar a les empreses locals que contractin persones aturades empadronades a Sant 
Fruitós de més de 45 anys.

· Reducció de l’IBI dels propietaris que facin els seus habitatges energèticament més 
sostenibles.

COMERÇ

· Establir línies d’ajuts econòmics als nous comerços i rehabilitacions de locals comer-
cials.

· Promoure un mercat de caps de setmana, de promoció de comerç i producte local. 

· Impulsar l’obertura d’un mercat permanent de productes de proximitat.



9. Isabel Bahamontes i López
Administrativa.

8. Josep Masjoan i Vilà
Tècnic d’establiments de restauració.

SALUT

· Treballar amb el Departament de Salut per la 
construcció immediata del nou CAP, l’augment de 
l’atenció pediàtrica i la implantació del servei 
d’odontologia.

· Negociar amb el Departament de Salut perquè els 
veïns i veïnes de Pineda de Bages puguin fer ús del 
CAP de Santpedor o del de Les Bases – Manresa.

· Controlar la brutícia generada per animals de 
companyia a la via pública a través de campanyes 
cíviques.

JOVENTUT

· Creació d’una targeta jove de transport amb 
preus més assequibles.

· Garantir el transport escolar gratuït per als 
alumnes de batxillerat i formació professional 

matriculats a l’IES del poble.

· Establir noves línies d’actuació 
per a la vinculació dels joves en 
la participació activa del poble, 
“fes-te sentir!”.

INFÀNCIA

· Vetllar per a l’obertura d’un centre obert per a 
infants i adolescents en situació de risc.

· Construir un servei de ludoteca municipal.

· Impulsar un servei d’educació en el lleure per als 
infants i joves del poble, d’acord amb els principis de 
voluntarietat i servei a la comunitat del moviment 
d’esplais, escoltisme... i facilitar la cerca de recursos 
necessaris.

EDUCACIÓ

· Instar a la Generalitat a fer ràpidament l’edifici de 
l’Escola Pla del Puig.

· Subvencionar les hores cangur/despertador 
organitzades per les AMPA/AFA.

· Crear un programa de beques perquè cap jove 
amb talent deixi d’estudiar.

· Facilitar l’obertura dels patis de 
les escoles públiques amb 
agents cívics.
 

BENESTAR SOCIAL

· Fer que els ingressos de l’Ajuntament per motius 
sancionadors es destinin a programes socials. 

· Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes 
aquelles persones i famílies en situació de pobresa, 
de risc i/o d’exclusió social.

· Instaurar el servei d’àpats a domicili per a 
aquelles persones que ho necessitin. 

GENT GRAN

· Subvencionar l’adquisició d’ulleres i audífons per 
aquellles persones grans que ho necessitin.

· Elaborar un model de gestió de l’Esplai d’avis, que 
eviti el seu tancament en època estival o els caps 
de setmana i n’optimitzi el recurs.

· Aprofitar el coneixement de les persones grans per 
a fer un programa d’enriquiment generacional.

NOUVINGUTS

· Incentivar l’empadronament a Sant 
Fruitós d’aquells residents que no ho 
estiguin.

· Foment d’activitats de relació i 
coneixement de noves 
cultures i noves tradicions.

URBANISME

· Elaborar un pla integral de millora de Torroella de Baix.

· Desenvolupar la urbanització del sector de la Fàbrica Bertrand i Serra, d’acord amb els 
veïns de la zona.

· Planificar un carril bici com a alternativa de mobilitat per anar a Manresa.

TURISME

· Promoure la creació de diversos camins de ribera verds per a ciclistes i senderis-
tes que comuniquin diferents indrets d’interès.

· Fer les actuacions necessàries per potenciar la “via blava”, paral·lela a la llera 
del riu Llobregat, i connectar-la amb Torroella de Baix.

PATRIMONI NATURAL I MEDI AMBIENT 
  
· Millorar el manteniment i ampliar el Parc Municipal Torre de Sanmartí. 

· Rehabilitar els antics camins rals que uneixin la Rosaleda, Torroella i Pineda amb el nucli. 

· Fomentar i posar en pràctica la recollida d’escombraries selectiva a tot el municipi.

· Fer una anella verda al voltant del poble que uneixi punts d’interès natural. 

ESPORT

· Organitzar una fira d’entitats esportives locals, vinculada als Benet Games.

· Construir una pista de bicicletes de muntanya.

· Reconstruir la zona de parc i de lleure al centre de la Rosaleda, d’acord amb les 
propostes del veïnatge.

· Facilitar l’accés dels veïns a les instal·lacions esportives de Torroella i equipar 
l’entorn per al seu ús lúdic.
 
· Millora dels lavabos del pavelló.

VIA PÚBLICA

· Donar preferència als vianants sobre el trànsit de vehicles als entorns dels centres 
escolars i al nucli Antic (Sagrera).

· Potenciar la figura dels agents cívics.

· Elaborar un pla de millora de la mobilitat en els accessos al poble. 

· Instal·lar un servei públic de WC al Bosquet i altres indrets concorreguts del poble.

· Organitzar un transport públic municipal interurbà, que relacioni els diferents nuclis 
del poble.

CULTURA

·  Creació d’un carnet cultural municipal per a 
l’obtenció de descomptes i promocions.

· Recuperar la memòria històrica republicana del 
poble. 

· Elaborar un projecte museístic de poble.

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

· Augmentar el nombre d’efectius de la policia 
local a 22.

· Impulsar un pla integral de gestió forestal amb 
criteris que facilitin l’extinció i la no propagació 
d’incendis. 

DONA

· Enfortir la regidoria de la 
Dona. 

· Garantir que els espais d’oci    
siguin lliures de sexisme. 

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.

· Promoure uns pressupostos participatius per un valor de fins a 100.000€. 

· Impulsar l’activitat de les AAVV i les entitats a tot el poble, per a que 
esdevinguin un instrument molt important de participació ciutadana i acosti 
l’Ajuntament als veïns i veïnes. 

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

· Fer una gestió molt curosa i eficaç de la despesa pública i publicar en el web municipal 
totes les actuacions que generen obligacions econòmiques. 

· Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicacions municipals 
(concursos públics d’obres i serveis, ajuts públics, serveis socials bàsics, places en centres 
educatius...). 

· Fer efectiva una reforma horària que faciliti la conciliació de la vida laboral i la familiar per 
a tota la plantilla municipal.

· Millora i adequació dels locals socials i retorn de la gestió a les AAVV.

TECNOLOGIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

· Potenciar Ràdio Sant Fruitós com a mitjà d’informació pública i municipal.

· Fer del butlletí municipal un mitjà obert i plural, participat per la ciutadania.

HISENDA 

· Treball preferent amb entitats financeres i de serveis amb seu social a Catalunya i compro-
meses amb principis ètics i de responsabilitat social.

· Regular les taxes i els impostos municipals en funció dels ingressos.

· Adequar la taxa d’escombraries a l’activitat comercial o econòmica de cada empresa.

· Regular el preu dels serveis/activitats públiques per a persones amb discapacitat o 
majors de 65 anys.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

· Ampliar els horaris del servei públic d’autobusos amb Manresa.

· Incentivar a les empreses locals que contractin persones aturades empadronades a Sant 
Fruitós de més de 45 anys.

· Reducció de l’IBI dels propietaris que facin els seus habitatges energèticament més 
sostenibles.

COMERÇ

· Establir línies d’ajuts econòmics als nous comerços i rehabilitacions de locals comer-
cials.

· Promoure un mercat de caps de setmana, de promoció de comerç i producte local. 

· Impulsar l’obertura d’un mercat permanent de productes de proximitat.



10. Josep Roses i Sorribes
Responsable de fàbrica.

6. David Ferré i Gispets
Graduat en Història.

11. Isabel Monegal i López
Llicenciada en Filosofia.

7. Anna Roch i Rosell
Metgesa de l’Hospital General de Manresa.

SALUT

· Treballar amb el Departament de Salut per la 
construcció immediata del nou CAP, l’augment de 
l’atenció pediàtrica i la implantació del servei 
d’odontologia.

· Negociar amb el Departament de Salut perquè els 
veïns i veïnes de Pineda de Bages puguin fer ús del 
CAP de Santpedor o del de Les Bases – Manresa.

· Controlar la brutícia generada per animals de 
companyia a la via pública a través de campanyes 
cíviques.

JOVENTUT

· Creació d’una targeta jove de transport amb 
preus més assequibles.

· Garantir el transport escolar gratuït per als 
alumnes de batxillerat i formació professional 

matriculats a l’IES del poble.

· Establir noves línies d’actuació 
per a la vinculació dels joves en 
la participació activa del poble, 
“fes-te sentir!”.

INFÀNCIA

· Vetllar per a l’obertura d’un centre obert per a 
infants i adolescents en situació de risc.

· Construir un servei de ludoteca municipal.

· Impulsar un servei d’educació en el lleure per als 
infants i joves del poble, d’acord amb els principis de 
voluntarietat i servei a la comunitat del moviment 
d’esplais, escoltisme... i facilitar la cerca de recursos 
necessaris.

EDUCACIÓ

· Instar a la Generalitat a fer ràpidament l’edifici de 
l’Escola Pla del Puig.

· Subvencionar les hores cangur/despertador 
organitzades per les AMPA/AFA.

· Crear un programa de beques perquè cap jove 
amb talent deixi d’estudiar.

· Facilitar l’obertura dels patis de 
les escoles públiques amb 
agents cívics.
 

BENESTAR SOCIAL

· Fer que els ingressos de l’Ajuntament per motius 
sancionadors es destinin a programes socials. 

· Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes 
aquelles persones i famílies en situació de pobresa, 
de risc i/o d’exclusió social.

· Instaurar el servei d’àpats a domicili per a 
aquelles persones que ho necessitin. 

GENT GRAN

· Subvencionar l’adquisició d’ulleres i audífons per 
aquellles persones grans que ho necessitin.

· Elaborar un model de gestió de l’Esplai d’avis, que 
eviti el seu tancament en època estival o els caps 
de setmana i n’optimitzi el recurs.

· Aprofitar el coneixement de les persones grans per 
a fer un programa d’enriquiment generacional.

NOUVINGUTS

· Incentivar l’empadronament a Sant 
Fruitós d’aquells residents que no ho 
estiguin.

· Foment d’activitats de relació i 
coneixement de noves 
cultures i noves tradicions.

URBANISME

· Elaborar un pla integral de millora de Torroella de Baix.

· Desenvolupar la urbanització del sector de la Fàbrica Bertrand i Serra, d’acord amb els 
veïns de la zona.

· Planificar un carril bici com a alternativa de mobilitat per anar a Manresa.

TURISME

· Promoure la creació de diversos camins de ribera verds per a ciclistes i senderis-
tes que comuniquin diferents indrets d’interès.

· Fer les actuacions necessàries per potenciar la “via blava”, paral·lela a la llera 
del riu Llobregat, i connectar-la amb Torroella de Baix.

PATRIMONI NATURAL I MEDI AMBIENT 
  
· Millorar el manteniment i ampliar el Parc Municipal Torre de Sanmartí. 

· Rehabilitar els antics camins rals que uneixin la Rosaleda, Torroella i Pineda amb el nucli. 

· Fomentar i posar en pràctica la recollida d’escombraries selectiva a tot el municipi.

· Fer una anella verda al voltant del poble que uneixi punts d’interès natural. 

ESPORT

· Organitzar una fira d’entitats esportives locals, vinculada als Benet Games.

· Construir una pista de bicicletes de muntanya.

· Reconstruir la zona de parc i de lleure al centre de la Rosaleda, d’acord amb les 
propostes del veïnatge.

· Facilitar l’accés dels veïns a les instal·lacions esportives de Torroella i equipar 
l’entorn per al seu ús lúdic.
 
· Millora dels lavabos del pavelló.

VIA PÚBLICA

· Donar preferència als vianants sobre el trànsit de vehicles als entorns dels centres 
escolars i al nucli Antic (Sagrera).

· Potenciar la figura dels agents cívics.

· Elaborar un pla de millora de la mobilitat en els accessos al poble. 

· Instal·lar un servei públic de WC al Bosquet i altres indrets concorreguts del poble.

· Organitzar un transport públic municipal interurbà, que relacioni els diferents nuclis 
del poble.

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.

· Promoure uns pressupostos participatius per un valor de fins a 100.000€. 

· Impulsar l’activitat de les AAVV i les entitats a tot el poble, per a que 
esdevinguin un instrument molt important de participació ciutadana i acosti 
l’Ajuntament als veïns i veïnes. 

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

· Fer una gestió molt curosa i eficaç de la despesa pública i publicar en el web municipal 
totes les actuacions que generen obligacions econòmiques. 

· Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicacions municipals 
(concursos públics d’obres i serveis, ajuts públics, serveis socials bàsics, places en centres 
educatius...). 

· Fer efectiva una reforma horària que faciliti la conciliació de la vida laboral i la familiar per 
a tota la plantilla municipal.

· Millora i adequació dels locals socials i retorn de la gestió a les AAVV.

TECNOLOGIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

· Potenciar Ràdio Sant Fruitós com a mitjà d’informació pública i municipal.

· Fer del butlletí municipal un mitjà obert i plural, participat per la ciutadania.

HISENDA 

· Treball preferent amb entitats financeres i de serveis amb seu social a Catalunya i compro-
meses amb principis ètics i de responsabilitat social.

· Regular les taxes i els impostos municipals en funció dels ingressos.

· Adequar la taxa d’escombraries a l’activitat comercial o econòmica de cada empresa.

· Regular el preu dels serveis/activitats públiques per a persones amb discapacitat o 
majors de 65 anys.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

· Ampliar els horaris del servei públic d’autobusos amb Manresa.

· Incentivar a les empreses locals que contractin persones aturades empadronades a Sant 
Fruitós de més de 45 anys.

· Reducció de l’IBI dels propietaris que facin els seus habitatges energèticament més 
sostenibles.

COMERÇ

· Establir línies d’ajuts econòmics als nous comerços i rehabilitacions de locals comer-
cials.

· Promoure un mercat de caps de setmana, de promoció de comerç i producte local. 

· Impulsar l’obertura d’un mercat permanent de productes de proximitat.



11. Isabel Monegal i López
Llicenciada en Filosofia. 12. Roc Grandia i Mazcuñan

Portaveu del Jovent Republicà del Bages i
hereu del poble.

9. Isabel Bahamontes i López
Administrativa.

13. Dolors González i Rodríguez
Tècnica d'assegurances.

8. Josep Masjoan i Vilà
Tècnic d’establiments de restauració.

SALUT

· Treballar amb el Departament de Salut per la 
construcció immediata del nou CAP, l’augment de 
l’atenció pediàtrica i la implantació del servei 
d’odontologia.

· Negociar amb el Departament de Salut perquè els 
veïns i veïnes de Pineda de Bages puguin fer ús del 
CAP de Santpedor o del de Les Bases – Manresa.

· Controlar la brutícia generada per animals de 
companyia a la via pública a través de campanyes 
cíviques.

JOVENTUT

· Creació d’una targeta jove de transport amb 
preus més assequibles.

· Garantir el transport escolar gratuït per als 
alumnes de batxillerat i formació professional 

matriculats a l’IES del poble.

· Establir noves línies d’actuació 
per a la vinculació dels joves en 
la participació activa del poble, 
“fes-te sentir!”.

INFÀNCIA

· Vetllar per a l’obertura d’un centre obert per a 
infants i adolescents en situació de risc.

· Construir un servei de ludoteca municipal.

· Impulsar un servei d’educació en el lleure per als 
infants i joves del poble, d’acord amb els principis de 
voluntarietat i servei a la comunitat del moviment 
d’esplais, escoltisme... i facilitar la cerca de recursos 
necessaris.

EDUCACIÓ

· Instar a la Generalitat a fer ràpidament l’edifici de 
l’Escola Pla del Puig.

· Subvencionar les hores cangur/despertador 
organitzades per les AMPA/AFA.

· Crear un programa de beques perquè cap jove 
amb talent deixi d’estudiar.

· Facilitar l’obertura dels patis de 
les escoles públiques amb 
agents cívics.
 

BENESTAR SOCIAL

· Fer que els ingressos de l’Ajuntament per motius 
sancionadors es destinin a programes socials. 

· Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes 
aquelles persones i famílies en situació de pobresa, 
de risc i/o d’exclusió social.

· Instaurar el servei d’àpats a domicili per a 
aquelles persones que ho necessitin. 

GENT GRAN

· Subvencionar l’adquisició d’ulleres i audífons per 
aquellles persones grans que ho necessitin.

· Elaborar un model de gestió de l’Esplai d’avis, que 
eviti el seu tancament en època estival o els caps 
de setmana i n’optimitzi el recurs.

· Aprofitar el coneixement de les persones grans per 
a fer un programa d’enriquiment generacional.

NOUVINGUTS

· Incentivar l’empadronament a Sant 
Fruitós d’aquells residents que no ho 
estiguin.

· Foment d’activitats de relació i 
coneixement de noves 
cultures i noves tradicions.

URBANISME

· Elaborar un pla integral de millora de Torroella de Baix.

· Desenvolupar la urbanització del sector de la Fàbrica Bertrand i Serra, d’acord amb els 
veïns de la zona.

· Planificar un carril bici com a alternativa de mobilitat per anar a Manresa.

TURISME

· Promoure la creació de diversos camins de ribera verds per a ciclistes i senderis-
tes que comuniquin diferents indrets d’interès.

· Fer les actuacions necessàries per potenciar la “via blava”, paral·lela a la llera 
del riu Llobregat, i connectar-la amb Torroella de Baix.

PATRIMONI NATURAL I MEDI AMBIENT 
  
· Millorar el manteniment i ampliar el Parc Municipal Torre de Sanmartí. 

· Rehabilitar els antics camins rals que uneixin la Rosaleda, Torroella i Pineda amb el nucli. 

· Fomentar i posar en pràctica la recollida d’escombraries selectiva a tot el municipi.

· Fer una anella verda al voltant del poble que uneixi punts d’interès natural. 

ESPORT

· Organitzar una fira d’entitats esportives locals, vinculada als Benet Games.

· Construir una pista de bicicletes de muntanya.

· Reconstruir la zona de parc i de lleure al centre de la Rosaleda, d’acord amb les 
propostes del veïnatge.

· Facilitar l’accés dels veïns a les instal·lacions esportives de Torroella i equipar 
l’entorn per al seu ús lúdic.
 
· Millora dels lavabos del pavelló.

VIA PÚBLICA

· Donar preferència als vianants sobre el trànsit de vehicles als entorns dels centres 
escolars i al nucli Antic (Sagrera).

· Potenciar la figura dels agents cívics.

· Elaborar un pla de millora de la mobilitat en els accessos al poble. 

· Instal·lar un servei públic de WC al Bosquet i altres indrets concorreguts del poble.

· Organitzar un transport públic municipal interurbà, que relacioni els diferents nuclis 
del poble.

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.

· Promoure uns pressupostos participatius per un valor de fins a 100.000€. 

· Impulsar l’activitat de les AAVV i les entitats a tot el poble, per a que 
esdevinguin un instrument molt important de participació ciutadana i acosti 
l’Ajuntament als veïns i veïnes. 

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

· Fer una gestió molt curosa i eficaç de la despesa pública i publicar en el web municipal 
totes les actuacions que generen obligacions econòmiques. 

· Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicacions municipals 
(concursos públics d’obres i serveis, ajuts públics, serveis socials bàsics, places en centres 
educatius...). 

· Fer efectiva una reforma horària que faciliti la conciliació de la vida laboral i la familiar per 
a tota la plantilla municipal.

· Millora i adequació dels locals socials i retorn de la gestió a les AAVV.

TECNOLOGIA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

· Potenciar Ràdio Sant Fruitós com a mitjà d’informació pública i municipal.

· Fer del butlletí municipal un mitjà obert i plural, participat per la ciutadania.

HISENDA 

· Treball preferent amb entitats financeres i de serveis amb seu social a Catalunya i compro-
meses amb principis ètics i de responsabilitat social.

· Regular les taxes i els impostos municipals en funció dels ingressos.

· Adequar la taxa d’escombraries a l’activitat comercial o econòmica de cada empresa.

· Regular el preu dels serveis/activitats públiques per a persones amb discapacitat o 
majors de 65 anys.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

· Ampliar els horaris del servei públic d’autobusos amb Manresa.

· Incentivar a les empreses locals que contractin persones aturades empadronades a Sant 
Fruitós de més de 45 anys.

· Reducció de l’IBI dels propietaris que facin els seus habitatges energèticament més 
sostenibles.

COMERÇ

· Establir línies d’ajuts econòmics als nous comerços i rehabilitacions de locals comer-
cials.

· Promoure un mercat de caps de setmana, de promoció de comerç i producte local. 

· Impulsar l’obertura d’un mercat permanent de productes de proximitat.



VOTA’NS !

esquerra.santfruitosbages@ERCSantFruitosercsantfruitos@gmail.com www.esquerra.cat/santfruitosbages 684 416 665

Sant Fruitós de Bages

Impuls 
Republicà


