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n L’Ajuntament de Sant Fruitós 
ha obert aquest dimecres el perí-
ode de votació dels pressupostos 
participatius, que fins al 30 de 
juny permetran escollir entre una 
desena de projectes.  

Tots els veïns i veïnes empa-
dronats al municipi, majors de 
setze anys, poden decidir per vo-

tació popular quines seran les 
propostes guanyadores d’un total 
de 10, presentades tant per perso-
nes a títol individual com per en-
titats del municipi amb el cost es-
timat. 

En concret, les propostes fina-
listes són la creació d’una àrea de 
lleure per a gossos (18.000 euros); 
la construcció d’un pump truck 
(circuït de salts) a la zona del ska-
te park (50.000 euros); la creació 
d’itineraris inclusius de natura 
(20.000 euros); la compra d’una 
torre multifuncional per al gim-
nàs del camp de futbol (2.893 eu-
ros); la millora dels sanitaris de 

l’escola Monsenyor Gibert (69.800 
euros); l’adequació d’un local per 
a Protecció Civil (75.000 euros); 
habilitar un nou element de joc al 
parc del Bosquet (17.379 euros); 
la senyalització de l’anella verda 
de Sant Fruitós de Bages (10.500 
euros); la instal·lació d’una xarxa 
d’escalada a Pineda de Bages 
(12.504 euros); i fer millores al pati 
de l’Escola de Música (38.567 eu-
ros). 

Cada ciutadà pot escollir votar 
entre una o dues de les 10 propos-
tes presentades. El vot s’ha de re-
alitzar únicament en format elec-
trònic a través de l’enllaç disponi-

ble a la web de del consistori. 
Aquelles persones que necessitin 
ajuda per dur a terme la votació 
electrònicament poden dirigir-se 
a l’ajuntament, on se’ls assistirà 
telemàticament. 

En aquest mateix portal, la ciu-
tadania pot consultar amb més 
detall cadascun dels projectes 
presentats abans de decidir el seu 
vot. 

L’Ajuntament ha destinat per 
aquesta edició del pressupost 
participatiu un import de 85.000 
euros. Un cop fet el recompte de 
vots, s’executaran tantes propos-
tes com sigui possible per ordre de 
puntuació fins a esgotar el pressu-
post. Durant el mes de juliol, en el 
marc de la festa major d’estiu, 
s’anunciaran les propostes gua-
nyadores que es faran realitat al 
municipi.

Sant Fruitós obre el període de votació 
dels pressupostos participatius
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u Fins al 30 de juny, els 
ciutadans a partir de setze 
anys poden triar entre els 10 
projectes finalistes

n La gerència de l’ICS a la Catalu-
nya Central ha rebut aquesta set-
mana els nous residents de medi-
cina i infermeria familiar i comu-
nitària, que s’incorporen a partir 
als equips d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut al Ba-
ges, Berguedà, Moianès, Anoia i 
Osona. 

Del total de nous residents que 
s’incorporen aquest any, 12 ho fan 
a infermeria, 4 per cada servei 
d’atenció primària (Anoia, Bages-
Berguedà i Osona); i 4 a medicina, 
3 al Bages-Berguedà i 1 a Osona. 

Pau Roca Montero és un dels 
metges de família que s’han in-
corporat formalment a la Unitat 
Docent Multiprofessional de la 
Catalunya Central. És de Sant Cu-

gat del Vallès i tenia clar que volia 
fer la residència en un entorn ru-
ral. Explica que «jo concebo que 
la medicina és poder conèixer el 
pacient i seguir-lo al llarg de la 
vida i això només es pot fer des de 
l’atenció primària. Tot i els inputs 
negatius que he rebut, jo crec en 
la sanitat pública i en l’atenció pri-
mària per la relació propera entre 
metge i pacient i he triat la Cata-
lunya Central perquè buscava un 
entorn més tranquil». 

Amparo González és gallega i 
ha decidit traslladar-se a Berga a 
fer la seva residència d’inferme-
ria, i explica que «m’agrada més el 
món rural i Berga reuneix tots els 
requisits que em motiven a venir-
hi a viure i a treballar. A més, que 
sigui el primer any que reben les 
residents d’infermeria també és 
una motivació extra». Es preveu 
que, en els propers mesos, s’in-
corporaran més professionals de 
medicina familiar i comunitària 
per cobrir les places que han que-
dat vacants.

Salut de la Catalunya 
Central incorpora nous 
residents a primària

El grup de nous residents s’ha incorporat aquesta setmana ICS CAT CENTRAL
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u «He triat la Catalunya 
Central perquè buscava un 
entorn més tranquil», explica 
un del metges residents

n La plaça de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet es tornarà a ves-
tir de gala diumenge per acollir de 
nou un dels seus actes més genu-
ïns: la ballada popular de Gitanes. 
El municipi recupera una tradició 
amb 115 anys d’història que, des-
prés de l’aturada forçada per la pan-
dèmia, celebra 30 anys de la seva re-
cuperació com a festa popular i tor-
na amb força mantenint les quinze 
colles habituals de les darreres edi-
cions, amb prop de 300 balladors  i 
balladores.  

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç 
es va incorporar  l’any 2019  al Catà-
leg del Patrimoni Festiu de Catalu-
nya. La pandèmia no ha permès ce-
lebrar la festa amb tot el seu esplen-
dor, ja que fa dos anys es va fer una 
ballada virtual i l’any passat es va 
transformar en un concert. Aquest 
any, però, torna amb tota normali-
tat.  Com ja és tradició, els actes co-
mençaran dissabte a la tarda amb 
la ballada popular de Gitanes infan-
til i juvenil, que reunirà una cin-
quantena de dansaires. El plat fort 
de la festa arribarà diumenge al 
migdia quan la plaça de l’Ajunta-
ment s’omplirà a vessar de dansai-
res i públic per gaudir del xotis, la 
catxutxa, la jota o el galop que pro-
tagonitzaran les quinze colles, amb 
l’acompanyament musical de la 
Cobla Ciutat de Terrassa. 

El president de l’Associació del 
Ball de Gitanes de Sant Vicenç de 

Castellet, Pere Anton Llobet, desta-
ca «les ganes de tornar a ballar» que 
tenen les colles que, tot i la parada 
de la pandèmia, s’han mantingut 
amb un nombre de balladors que 
s’acosta als 300, una xifra que es va 
arribar  a superar ens les darreres 
edicions. Per Llobet, l’èxit de les Gi-
tanes és la «participació ciutadana» 
que s’aconsegueix a través de les co-
lles de diferents entitats locals i la 
intenció de l’associació és treballar 
per mantenir viu «el sentiment» 
d’una tradició heretada del avis i 
besavis «que ja ballaven les matei-
xes coreografies».  

Les quinze colles que participa-
ran a la ballada són: Antics Dansai-
res, Exdansaires, Niu, Catalana, 

Castellet, Escola Sant Vicenç, FE-
DAC, Geganters, Club Natació Cas-
tellet, Esbart  Dansaire Santvicentí, 
Picapoll, Vallhonesta, Nova, Coral 
Nou Horitzó i Puigsoler. 

Un vídeo promocional 
Per divulgar la festa arreu del país i 
aconseguir que les colles tinguin 
nous dansaires, l’entitat ha fet un ví-
deo gravat en espais emblemàtics 
de Catalunya en què es poden veu-
re els dansaires ballant un dels en-
tremesos del Ball de Gitanes. La gra-
vació s’ha fet, entre d’altres indrets, 
a Montserrat, al Pedraforca, al Gran 
Teatre del Liceu, a la Seu Vella de 
Lleida, al Pont del Diable, a Tarra-
gona, o a la Cala S’Alguer, a Palamós.

u La plaça de l’Ajuntament reviurà aquest diumenge la tradició, que va 
néixer fa 115 anys i que enguany en celebra 30 de la seva recuperació 

Sant Vicenç recuperarà la 
ballada popular de Gitanes 
amb prop de 300 dansaires 

QUERALT CASALS. SANT VICENÇ DE CASTELLET

Darrera ballada popular de Gitanes, l’any 2019 ARXIU/OSCAR BAYONA

Restaurant per la zona del Moianès busca 

cambrer, ajudant de cambrer
i ajudant de cuina 

per caps de setmana i festius

Interessats trucar al 938 399 003

AGÈNCIA MATRIMONIAL
Busques Parella? Estàs sol?

Truca sense compromís
629 274 463

Vídues soles de 58 anys
Grup de solteres catalanes

Grup de russes de 33, 50 i 60 anys

HOME DE 71 ANYS DESITJA
CONÈIXER SENYORA

que visqui entre Navàs i Berga i que 
tingui entre 60 a 70 anys per poder sortir 

a ballar, passejar i conèixer-nos

Interessades truqueu al 651 698 860, 
preferiblement entre les 18 i les 22


