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El govern de Sant Fruitós no desmenteix que
treballadors amb Covid van repartir roses
L’Ajuntament assegura que el repartiment es va fer «seguint tots els protocols de prevenció»
AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

REDACCIÓ SANT FRUITÓS DE BAGES

L’equip de govern de Sant Fruitós de Bages va emetre un comunicat ahir arran de les darreres informacions aparegudes en mitjans de comunicació, on s’acusa el
govern municipal d’haver fet el repartiment de roses i llibres durant
la diada de Sant Jordi amb treballadors municipals portadors de
la Covid-19. L’Ajuntament va voler
enviar «un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i informar-los
que aquesta acció es va fer seguint
totes les mesures d’higiene i seguretat davant d’aquesta malaltia».
Tot i això, en el text el consistori
no desmenteix les acusacions formulades ahir per part dels grups
de l’oposició, que denunciaven
que es van enviar treballadors
municipals a fer repartiments a
domicili per Sant Jordi abans de
conèixer els resultats dels testos
que s’havien fet amb anterioritat.
Part de la plantilla s’havia sotmès
a un test per conèixer el seu estat
de salut però, segons l’oposició,
l’alcalde va decidir enviar-los al
repartiment que l’Ajuntament va
dur a terme malgrat no disposar

Un repartidor porta roses i llibres a un domicili per Sant Jordi

dels resultats dels testos en aquell
moment. Posteriorment els resultats d’una part de la plantilla van
ser positius.
Segons el govern de Sant Fruitós, el repartiment d’aquest material es va realitzar per part de personal de la brigada municipal i voluntaris de Protecció Civil, que

van dur a terme totes les entregues amb guants i mascareta i extremant al màxim les distàncies
de seguretat.
Segons el comunicat difós pels
grups a l’oposició, aquest repartiment «es podria haver fet amb voluntaris». En aquest sentit, el comunicat insisteix que «les rigoro-

ses mesures de protecció preses
han estat les mateixes per al personal municipal com per als voluntaris de Protecció Civil».
En aquest mateix sentit, el comunicat de l’oposició assegurava
que «el poble ha rebut mones i roses però no s’han pogut entregar
ni mascaretes ni EPI a causa de la
manca d’efectius».
L’Ajuntament informa que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil ha repartit exactament
2.599 mascaretes entre infants,
col·lectius vulnerables, comerç
local i treballadors sanitaris tant
del municipi com de centres hospitalaris de Manresa durant
aquests darrers dos mesos. També es van distribuir pantalles facials al CAP i al comerç local.
La Policia Local també va emetre un comunicat ahir en el qual
aﬁrmaven que «cap dels agents
que va participar de manera voluntària i solidària en les entregues als domicilis ha donat positiu en la Covid-19» i que l’alcalde
no els va obligar a fer el repartiment, sinó que es van oferir ells de
manera voluntària i altruista.
GEMMA CAMPS

L’ediﬁci enderrocat entre Guimerà
i Casanova deixa un gran forat que
aviat omplirà una nova casa
Aquest

dissabte es van fer
amb maquinària els darrers
treballs per enrunar
del tot la construcció
GEMMA CAMPS MANRESA

Les persones que des de dissabte caminen pel carrer de Casanova de pujada, a Manresa, veuran
al capdamunt un gran solar buit.
És el que ha deixat l’ediﬁci situat a
la cantonada del carrer d’Àngel
Guimerà amb el de Casanova, del
qual aquest mateix dissabte se’n
van fer l’enderroc deﬁnitiu.
El forat que hi ha quedat, que
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ofereix noves perspectives del
Guimerà i dona aire a la zona, no
durarà gaire perquè és previst aixecar-hi un nou ediﬁci, el projecte
del qual signa l’arquitecte manresà Pere Santamaria. Tot i que l’enderroc s’ha fet manualment per
evitar ensurts, aquest dissabte els
darrers treballs d’enrunament ja
es van fer mitjançant l’ús de maquinària.
L’ediﬁci que ha anat a terra, que
és propietat d’un particular, és el
que queda davant per davant del
que ocupa la botiga Tous. Al Guimerà arribava ﬁns a la farmàcia
Planas, i al Casanova, ﬁns a La
Creadora, inclosa.

FUNERALS
CASTELLNOU DE BAGES

ISABEL MOYA GONZÁLEZ
 Ha mort als 48 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’ajuntament de Castellnou.
CARDONA

LOURDES ROVIRA CODINA
 Ha mort als 85 anys d’edat.
SANT JOAN DE VILATORRADA

MARIA JESÚS PÉREZ RIBAS
 Ha mort als 80 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat de Fontanova.
SALLENT

FERRAN SÁNCHEZ AGUSTÍ
 Ha mort als 68 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la parròquia de Santa Maria
de Sallent.
MANRESA

PROVIDÈNCIA PAPASEIT MAYO
 Ha mort als 96 anys d’edat. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’oratori Mèmora Manresa (c/
Lemmerz, 1-5).
PERE ALARCÓN EGEA
 Ha mort als 86 anys d’edat. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a la basílica de Santa Maria
de la Seu de Manresa.
RAMON SERRA ESCALÉ
 Ha mort als 76 anys d’edat. La cerimònia tindrà lloc avui, a les 4 de la
tarda, a l’oratori Mémora Manresa (c/
Lemmerz, 1-5).
SOLSONA

ÀNGELA OLIVA FORNELL
 Ha mort als 85 anys d’edat.
BERGA

JOSEP SÁNCHEZ CARMONA
 Ha mort als 64 anys d’edat.

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
-1756: França declara la guerra a
Anglaterra. Els francesos desembarquen a Menorca.

Isabel Moya
González

Màquines treballant en l’enrunament de l’edifici aquest dissabte

Ferran Sánchez
i Agustí
L’Ajuntament de Sallent fa arribar el condol més sincer a
tota la família d’en Ferran per la seva implicació pública al
nostre poble. Actual jutge de pau, exregidor de
l’Ajuntament, historiador i mestre sallentí.
Sallent, 18 de maig del 2020

-1804: el Senat francès proclama
emperador el general Bonaparte,
amb el nom de Napoleó I.

Tot l’equip de la Gestoria Assessoria Jorba SL
vol expressar la seva gran tristesa i el més sincer
condol a la família de qui va ser durant molts anys
la nostra companya.
Manresa, 18 de maig del 2020

