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TELÈFONS D’INTERÈS

EDITORIAL

AJUNTAMENT I SERVEIS
Ajuntament.................93 878 97 00
Cultura.........................93 878 80 31
Nexe.............................93 878 89 83
Jutjat de pau...............93 878 64 87
Biblioteca....................93 878 82 05

SERVEIS DEL MUNICIPI
CAP..............................93 876 09 12
Residència d’avis ......93 876 08 64
Esplai d’avis................93 878 86 88
Pavelló d’esports........93 878 81 28
Piscines ......................669 64 35 23
Llar d’infants..............93 878 89 51
Monsenyor Gibert ......93 876 02 97
Pla del Puig.................93 876 19 74
Gerbert d’Aurillac.......93 876 18 21
Deixalleria...................93 876 12 81
Camp d'esports...........93 878 84 16
Ràdio Municipal..........93 876 11 77

EMERGÈNCIES
Emergències...............................112
Mossos d’esquadra....................088
Policia Local................696 99 77 26
Guardia Civil................93 872 66 66
Bombers......................................085
SEM..............................................061
Sant Joan de Déu........93 874 21 12

TRANSPORTS
Autobus COSTA...........93 873 84 54
Autobus ALSA.............902 42 22 42
Taxi - Llicència 1 ........670 490 324
Taxi - Llicència 2 ........689 381 838
Taxi - Llicència 3 ........670 358 166

UNA GRAN EINA A L’ABAST DE TOTES I TOTS: L’APP MUNICIPAL

Ara fa dos anys que vàrem iniciar aquest projecte de comunicació a
l’abast de tothom, a través d’una aplicació pel telèfon mòbil.
En aquests vint-i-quatre mesos de funcionament un deu per cent
dels santfruitosencs i santfruitosenques s’ha donat d’alta i l’utilitza.
L’APP municipal és un sistema àgil, fàcil i intuïtiu que a través dels
nostres telèfons mòbils podem manejar ja sigui per tindre informació de l’Ajuntament, ja sigui per passar informació com a ciutadà o
per consultar o participar.
Un dels objectius nostres ha estat apropar l’Ajuntament al ciutadà i
vàrem començar per fer més amable el tracte telefònic a través de
la identificació de la persona que us respon a la vostra trucada, també vàrem fer canvis en el tracte presencial a través d’una persona
directe al front office que gestiona i deriva al ciutadà quan arriba
a les oficines municipals. Vàrem ampliar el registre d’entrada d’un
a tres punts físics i ara ja es disposa del registre electrònic en ple
funcionament, i també dintre de poc disposarem d’una nova pàgina
web més moderna i funcional. Però amb l’APP es completa un espai
virtual molt ampli i que es pot dur a la butxaca, a través del nostre
telèfon mòbil.
Disposem d’informació amb l’Agenda, Notícies, Telèfons d’interès,
Equipaments, Entitats, El temps. Hi trobarem un enllaç directe a la
Web municipal i a Ràdio Sant Fruitós. Es pot accedir a Comunicats,
Turisme, al Butlletí Municipal, al Nexe Jove. Serveix per participar en
processos de Consulta ciutadana i en Enquestes. Apareix un enllaç al
112 i al Càrdio City. I per últim una eina que ens satisfà molt de tenir:
la Bústia d’incidències, que és de gran utilitat per a tenir un poble
millor i més segur.
Us animo a donar-vos d’alta a l’APP municipal. Un servei a l’abast de
totes i tots.

				Joan Carles Batanés Subirana
				
Alcalde de Sant Fruitós de Bages

Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages
4.000 exemplars
DL: B-16334-2012
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C U LT U R A

Festa Major d'Hivern 2019
Després de les festes de Nadal,
arriba la Festa Major d’Hivern
mantenint bona part dels actes
tradicionals d’aquesta festa i, enguany, amb algunes sorpreses.
El dissabte 12 de gener comencen
els actes previs de la festa amb el
concert a càrrec de la banda de la
Unió Musical del Bages al Teatre
Casal Cultural, un concert amb entrades a 5€ que van a benefici de
programes de l’Escola de Música
Navarcles-Sant Fruitós.
Entre aquests actes també hi trobarem el cros escolar que es farà
diumenge 13 de gener i de nou el
lliurament del Premi Montpeità,
que es realitzarà el divendres 18
de gener.
Seguidament, el dissabte 19 de gener es farà l’acte protocol·lari del
Pregó de la Festa Major d’Hivern
i, a la nit, el popular actor Bruno
Oro presentarà la seva comèdia
dramàtica “Immortal” al Teatre
Casal Cultural. L’endemà, diumenge 20 de gener, es durà a terme el
tradicional esmorzar de germanor entre ajuntament i entitats, i a
la tarda el seguirà l’espectacle de
màgia “Fascinatio” al Teatre Casal
Cultural, a càrrec de Joan Quimera.
A partir del dilluns 21 de gener començarà el gruix dels actes més
tradicionals de la festa. Concreta-

ment aquest dia durant tota la jornada, es celebrarà la Festa del Gegantons al Nexe per a tots els nens
i nenes que aquell dia no tinguin
classe. A les 11 del matí, es realitzarà la Missa en honor al Sant Patró amb el Cant dels Goigs de Sant
Fruitós a l’església parroquial i tot
seguit, a la plaça de l’església, es
faran la ballada de gegants, l’audició de sardanes i el vermut popular.
Els últims actes de la setmana
arribaran divendres 25 de gener
amb el plat fort de la festa: l’actuació dels Catarres al Pavelló Municipal d’Esports, presentant la seva
gira “Tots els meus principis”. En
els propers dies s’anunciarà el dia
i lloc de la venda d’entrades.
Finalment, el dissabte 26 de gener es farà l’acte de lliurament del
Premi Riu d’Or a la transmissió
dels valor en l’esport, que atorga
la Sant Fruitós Escola de Futbol, i
l’endemà, diumenge 27 de gener,
es realitzarà la 22a. Marxa pel Terme Municipal, amb 3 recorreguts
diferents (9,5 km, 17,7 km. I 28,6
km.).
Aquest mateix diumenge, també hi
haurà visites gratuïtes a Món Sant
Benet, amb inscripcions previesa
l’Àrea de Cultura (tel. 938788031).

Poden variar alguns elements respecte el resultat final
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Any
Alfred Figueras
Aquest any 2018 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l'està dedicant a un dels
artistes més il·lustres que
ha tingut el nostre poble:
l’Alfred Figueras Sanmartí,
en motiu del 120é aniversari del seu naixement.
Primerament, a inicis d’any,
es van realitzar xerrades divulgatives sobre el pintor de
la mà de l’experta en la seva
obra, Assumpta Sala, per tal
d’oferir la possibilitat als
santfruitosencs de coneixia
la figura i la obra d’Alfred
Figueres. Aquestes xerrades van estar acompanyades per la creació d’uns
dossiers didàctics d’Alfred
Figueras per a les escoles
amb l’objectiu d’aproximar
la seva figura als més joves
del municipi.
Entre totes les activitats
però, especialment important ha estat l’exposició de
quadres, per la qual s’ha
adequat el local situat a la
Carretera de Vic 66, i que
estarà oberta fins el proper
11 de gener de 2019. A més,
l’exposició compta amb el
seu particular catàleg redactat per la mateixa Assumpta Sala, comissària de
l’exposició.
Finalment està previst que
per acabar d’arrodonir
aquest any Alfred Figueras,
es reediti el llibre de l’autor
“Images d’Alger” i també
es pintarà un mural a una
de les parets exteriors del
Nexe-Espai de Cultura en
memòria d'aquest any.

URBANISME

El nou CAP anirà a
l'antiga Biblioteca

S'obre el pont del
C/Lleida

Pressupost i
ordenances 2019

La proposta de cessió de l’espai al
CatSalut, es va aprovar per unanimitat en el Ple Municipal.

El nou pont del Carrer Lleida, que
conecta amb l'Avinguda Girona,
obrirà el pas als viananants a inicis de desembre de 2018.

El govern municipal ha presentat un pressupost que ascendeix a 10.773.211,56 €, la qual
cosa suposa un increment de
690.246,89 € respecte l'exercici anterior,que significa alhora un 6,85 % més. Aquest
increment es deu en part a la
captació de subvencions de la
Diputació de Barcelona provinents dels plans complementaris d’equipaments i del pla de
modernització de polígons.
Pel que fa a despeses, es destaca de nou la disminució de la
despesa en subministraments
energètics enguany en 40.475
€ (un 9% menys) fruit de les inversions en eficiència energètica i sostenibilitat engegades
els darrers anys.
En general el pressupost municipal pel 2019 es caracteritza
per l’ampliació de serveis respecte l’anterior exercici mantenint els que fins ara s’han
realitzat.

D’aquesta manera, es cedeix la
parcel·la al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya,
per la construcció d’un nou centre
d’atenció primària (CAP). L’acord
estipula que la finca objecte de la
cessió s’haurà de destinar a equipament sanitari.
Actualment la parcel·la cedida
ocupa un espai de 999 m2, incloent
un edifici de propietat municipal on
es troben ubicats el servei de Pediatria del CAP, i els vestidors de la
policia local.

Després de mesos d'obres, en que
el gruix principal d'aquestes s'ha
realitzat durant els mesos d'estiu
per tal d'afectar el mínim possible
el curs escolar (degut a la proximitat amb l'Escola Paidos), el pont
esdevé una realitat i queda obert
el pas a vehicles i vianants.
Amb aquesta obra es millora de
forma important la mobilitat del
Polígon de la Bòbila i la zona nordest del nucli urbà.

Instal·lades les càmeres lectores de
matrícules
Les primeres cinc càmeres lectores de matrícules ja es troben en
funcionament i s’han instal·lat a les
entrades de Pineda de Bages i de
les Brucardes.
L’objectiu d’aquesta mesura és poder tenir un control dels vehicles
que es mouen dins del municipi a
través d’un sistema capaç de capturar amb fiabilitat més del 97%
de les matrícules dels automòbils i
que avisa immediatament a la Policia Local en cas que detecti l’entrada d’un vehicle amb una matrícula inclosa en les llistes negres de
Mossos d’Esquadra.

Catalunya Central, té un caràcter
preventiu enfocat a protegir el municipi, i s’espera que els resultats
reals arribin a curt termini.
A part, la informació que ofereix
aquest sistema permet obtenir altres dades complementàries referents a la mobilitat del municipi.
Paral·lelament, a mesura que altres municipis de la comarca instal·lin sistemes semblants, es potenciarà una xarxa de distribució
que facilitarà encara més la detecció de possibles malfactors i el seu
seguiment.

Els punts on s’han instal·lat aquestes càmeres han estat escollits pel
cos de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages.
Aquest sistema, que és pioner a la
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Ordenances fiscals
És especialment rellevant la
baixada de l’IBI en un 3% a
tots els rebuts, i de l’IBI rústic
que baixa el 63%. L’altra mesura destacada, a banda de la
supressió de la taxa de guals
(que no merita durant el 2018
i el 2019) és la disminució
d’aquesta tarifa que passarà
de 22,5 € a 11 € en el cas urbà i
de 71 € 31€ en el cas industrial
a partir del 2020.
Les ordenances també contemplen que els habitatges que
siguin més eficients en la seva
construcció i obtinguin una
certificació energètica A o B,
gaudiran d’una bonificació del
100% en la taxa de llicències
d’obres.

C I U TA DA N I A

El Tió Caneló torna Sant Fruitós estrena
amb el Casal de Nadal un nou espai de lleure
Amb l’arribada de les festes nadalenques torna un any més el Casal
de Nadal, per a nens i nenes des de
P3 fins a 6è de primària.
Sota el títol de “El misteri de l’estrella d’Orient”, enguany el casal es
durà a terme els dies 24, 27, 28 i 31
de desembre i el 2, 3, 4 i 7 de gener
a les instal·lacions del Nexe – Espai
de Cultura.
L’horari d’aquest any serà de les 9
a les 13 hores, incloent dos franges d’horari d’acollida (de les 8 a
9 h i de 13 a 14h). Es mantenen els
descomptes del 10% per a les inscripcions del 2n germà o germana i
del 15% per a famílies nombroses,
monoparentals o infants inscrits al
Servei Educatiu de Lleure.
Les inscripcions es poden realitzar
a l’Àrea de Cultura i al NexeJove fins
el dia 11 de desembre.

Aquesta actuació vol donar cobertura a l’activitat de lleure que realitzava el MIJAC Estel Amic que va
tancar el curs passat.
Les places s'han limitat fins a un
total de 25 infants que han d’estar
cursant entre 1r i 6è de primària
aquest curs 2018-2019. D'aquests
infants se n'han creat dos grups.
El Servei Educatiu de Lleure està
gestionat per l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages, i el director i monitors d’aquest servei són a càrrec
de la Fundació la Xarranca. Paral·lelament l’Àrea de Joventut, juntament amb el CAE, donarà suport i
assessorament a aquest grup de
pre-monitors per crear una entitat
de lleure nova al municipi
Aquest nou Esplai Educatiu de Lleure va iniciar la seva activitat el passat mes d’octubre. Les seves activitats es duen a terme els dissabtes
de 16:30 a 18:30h al Nexe-Espai de
Cultura.

Es realitzarà un procés participatiu per escollir el nom de dos espais del municipi
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages obre un procés participatiu per
tal que la ciutadania pugui escollir
un nom tant per la plaça situada al
Carrer Verge de Juncadella de Pineda de Bages com la plaça que es
troba entre Crta/Vic, C/Joan XXIII I
C/Albéniz, al nucli del poble.
El període de votació serà des del
dilluns 10 de desembre al d diumenge 16 de desembre i podran
participar-hi, totes aquelles persones majors de 18 anys empadronades al municipi. Es podrà participar
telemàticament a través de la pàgina web municipal i de l’APP mòbil,
i presencialment a l’Ajuntament (de

Premis Empresa i
Comerç 2018

El proper 18 de desembre es
celebrarà la Nit Empresarial
de Sant Fruitós de Bages. En
aquesta gala s'entregaran els
Premis Empresa i Comerç de
l'any 2018, on també es lliuraran els reconeixements a les
empreses que durant aquest
any celebrin el seu aniversari.
Entre els principals premis,
trobem els referents a la solidaritat i responsabilitat social,
I+D, consolidació en 5 anys o
promoció i projecció del territori.
Enguany l'acte comptarà amb
Carles Costa, reconegut periodista de TV3, com a presentador de luxe.

dilluns a divendres de 9 a 14 hores
i els dijous de 17 a 19 hores) i el dijous 13 de desembre al local municipal de Pineda de Bages de les 11
a les 14 hores.
Els participants podran escollir entre les 3 opcions proposades per a
cada espai públic i tindran l’oportunitat de proposar una quarta opció.

Plaça situada entre Crta/Vic, C/Joan XXIII i C/Albéniz

Les opcions proposades són les següents:
Plaça al C/Verge de Juncadella de Pineda de Bages

Plaça situada entre Crta/Vic,
C/Joan XXIII i C/Albéniz
-Plaça del Ressorgiment
-Plaça Catalunya
-Plaça Primer d’Octubre
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Plaça al C/Verge de Juncadella de
Pineda de Bages
-Plaça Maurici Serramalera
-Plaça de la Llibertat
-Plaça Primer d’Octubre

POUM

El POUM es presenta
al Ple Municipal per
tal de rebre l'aprovació inicial

Alternativa 0

El passat 15 de novembre, el Consell Assessor Urbanístic es va reunir per tractar i discutir la proposta
definitiva del POUM.
El document tècnic es presenta per
superar el tràmit pel Ple Municipal
per tal que aquest en faci l’aprovació inicial abans d’entrar en la fase

Fa uns mesos, a la Trobada Jove
per dissenyar el Pla Local de Joventut, alguns joves van proposar
fer alguna cosa al pati de l’Institut,
perquè no tot fos futbol i mòbils.
El NexeJove va dir que a l’Espai de
Debat Educatiu també havien parlat d’una idea semblant, i la proposta era fer alguna cosa dins del
Programa PIDCES (Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari).
Al mes d’octubre van contractar a
un animador sociocultural, el David, que ve al Gerbert d’Auríllac a
organitzar diferents activitats. Per
exemple, hi ha hagut un torneig de

Posteriorment es realitzaran els
processos de participació ciutadana pertinents per tal que els santfruitosencs puguin conèixer de
primera mà el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Alternativa 2

Alternativa 1

JOVES
S
L
E
P
T
E
F
UN ESPAI
T
U
T
N
E
V
JO
Volem un pati més inclusiu, més
dinàmic i més divertit!

d’exposició al públic.

futbol sala i en uns dies començarà
el de bàsquet (i potser també un
altre de tennis de taula). A més a
més, cedeixen alguns materials,
com ara pilotes de futbol i bàsquet,
o jocs de taula, per fer-los servir
durant l’hora del pati.
Personalment em sembla que ens
trobem davant d’un projecte molt
interessant, no només perquè ajuda que els i les joves es relacionin
més i facin noves activitats, sinó
també perquè dona l’oportunitat
als alumnes, i en especial a les delegades i als delegats, de proposar
noves idees i col·laborar en la seva
organització.
I a tu? Què t’agradaria fer al pati
de l’Institut? Busca al David a l’hora
·6·

REP EN SEM EL PAT I DE L’I NS TIT UT
del pati o ves al NexeJove i explica’ls la teva idea perquè la puguin
tenir en compte!
Queralt Costa

R E P O R TAT G E

Descobreix l'APP Mòbil de Sant Fruitós
Els veïns de Sant Fruitós de Bages
tenim a l'abast una eina de comunicació i de participació que permet un contacte més directe amb
el consistori i alhora estar al dia de
tot el què succeeix al municipi: la
APP mòbil de l'Ajuntament.
Aquesta APP es pot descarregar de
forma gratuïta tant en telèfons que
treballin amb tecnologia Android
com en aquells que ho facin amb
iOS.
El tret més destacat d’aquesta
aplicació és que dóna a la ciutadania la possibilitat de posar-se
en contacte amb el consistori a
través de la “Bústia d’incidències”.
Aquesta opció permet als santfruitosencs enviar a l’ajuntament de
forma ràpida totes aquelles incidències que puguin trobar-se en el
seu dia a dia: una rajola malmesa,
un fanal fos, un banc trencat,... Totes aquestes incidències es poden
fer arribar al consistori a través de
l’aplicació mòbil amb el tipus d’incidència, una fotografia i les coordenades gps per tal que els tècnics
municipals puguin resoldre-ho.
Per altra banda, els usuaris també
poden marcar els seus interessos
per tal de rebre les alertes al mòbil cada cop que es generin informacions o comunicats relatius a
les opcions seleccionades.

A banda d’aquestes opcions més
innovadores, els usuaris que disposen d’aquesta APP poden consultar el web municipal, l’agenda
d’actes, estar al cas de les notícies
del municipi, consultar els cartells
de les cartelleres municipals en
format digital, llegir els butlletins
de notícies, accedir a un llistat de
telèfons d’interès, consultar els
equipaments municipals o les entitats que hi ha al poble i consultar
les diferents propostes turístiques
del municipi entre d’altres.
A més, també permet la possibilitat de participar en els processos participatius i enquestes que
es realitzen des de l’ajuntament i
properament la APP estrenarà una
nova opció que permetrà comprar
les entrades per les obres i actuacions que es facin al Teatre Casal
Cultural directament des del mòbil.
Des de la seva posada en marxa
a finals de l'any 2016, el nombre
de descàrregues no ha parat de
créixer i actualment es troba prop
de les 700 persones.

1- Descarrega l’aplicació:
PlayStore

APP Store

2- Marca els teus interessos
Seleccionant els teus
interessos en aquesta
casella podràs rebre
notificacions push informant de tot allò relacionat amb les diferents àrees.

3- Navega per l’APP
Descobreix tot allò que t’ofereix
l’aplicació mòbil de Sant Fruitós
de Bages.

Convidem a tots els ciutadans a
descarregar-se l’APP i aprofitar
aquesta eina de comunicació i participació que es posa a l’abast de
tothom!

Nova pàgina web
Des de l'Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages s'està treballant en una
nova pàgina web.

Poden variar alguns elements respecte el resultat final

Instal·la’t l’APP

Aquesta comptarà amb un disseny
renovat i s'ha actualitzat a un format més visual i actualitzat.
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Concretament s'ha enfocat a ferla més accessible i didàctica per
a tots els ciutadans, afegint elements com l'Alt Contrast, que faciliten la lectura a persones amb
baixa visió.
S'espera que pugui entrar en funcionament a inicis de 2019.

A V U I P A R L E M A M B E L P R E S I D E N T D E L'A S S O C I A C I Ó D E L A C A V A L C A D A D E R E I S
Aquest 2018, s’ha creat una associació encarregada de gestionar
la cavalcada dels reis mags a Sant
Fruitós de Bages. Avui parlem amb
el seu president, Xavier Pont, perquè ens expliqui com funcionarà i
quins són els seus objectius.

Canviarà el funcionament de la
cavalcada? Com?

Amb quin objectiu neix aquesta
associació?

El funcionament serà el mateix, el
fet de fer l’associació ens ajuda
per tema organitzatiu, però el què
volem és fer un equip de gent que
participi i estigui involucrada en les
diferents tasques que cal portar a
terme cada any.

Amb la d’organitzar la cavalcada
de reis de Sant Fruitós de Bages
per tots els nens i nenes del poble i
de la comarca.

Aquest equip decidirà quines són
les accions a fer cada any i com
anem renovant el material per tenir una cavalcada ben lluida.

Quines fites us marqueu com a associació?

Com es pot potenciar la cavalcada
i quines idees noves porteu?

Sorprendre any rere any a petits i
grans.

La cavalcada de reis no només
consta del dia 5 de gener, sinó que

es fan activitats diverses com la
recollida de cartes dels patges, on
els nens poden aprofitar per fer un
taller de fanalets.
Qui pot participar a la cavalcada i
com es poden apuntar?
Hi ha diferents formes de participar. Com hem dit ajudant en la
realització de nous elements, en
el vestuari o el maquillatge,... l’ajuda pot ser d’un sol dia, el dia 5 de
gener o bé pot ser al llarg de l’any
amb les diverses reunions i grups
de treball que hi ha.

L’ O P I N I Ó D E L S G R U P S P O L Í T I C S

UN

AGRAÏMENT ALS
VEÏNS PIONERS
GfP, al capdavant del govern municipal, ha impulsat la prova pilot de
contenidors amb control
d’accés amb xip. Aquest
projecte s’ha iniciat el
passat dia 30 a les urbanitzacions de La Rosaleda i Torroella de Baix i té
com a objectiu convertir
els índexs de recollida selectiva actuals del municipi (del 29%) als dels països Europeus superiors
al 60%. Per això volem
agrair la bona predisposició d’aquests veïns i veïnes i encoratjar-los a convertir aquesta prova pilot
en un èxit que permeti
implantar-ho, en un futur,
a tot el municipi. Sou els
pioners!
Bon nadal i feliç 2019!

VOLEM UN POBLE ON
VIURE SEGURS
Els veïns de Les Brucardes i de Pineda viuen des
de fa mesos en un estat
de por i angoixa permanent per culpa del gran
nombre de robatoris que
hi ha hagut en els seus
habitatges. Les càmeres
que s’han comprat no són
suficients per garantir la
seguretat. Fa pocs dies
uns mossos van disparar trets intimidatoris en
un carrer de Pineda per
frustrar un robatori. Ja
n’hi ha prou! Volem més
dotacions de policies, tal
i com s’ha demanat des
del propi cos de seguretat local i reclamem també més mesures efectives per lluitar contra el
crim. SR. ALCALDE, AIXÍ
NI PODEM NI VOLEM VIURE!!!

EL POBLE QUE VOLEM

FEINA FETA

Un llarg camí davant nostre. Ens agrada com és,
paisatge amable, bosc,
natura. A l’horitzó, el nostre poble. Aquí trobarem
tot allò que volem. Allò
que necessitem, els somnis. El camí és costerut,
no defallim. Sorgeixen
obstacles, decidits avancem. Ens aturem, agafem
aire, seguim. Fidels al
somni d’arribar al poble
que volem.
Davant nostre un mur
enorme canvia el paisatge. Com superar-lo? Un
infant apareix, somriu.
Ens dóna la mà: “conjuntament ho farem, eliminarem el mur, fins al poble desitjat”.
Des d’ERC Sant Fruitós
desitgem que mai perdeu
el somni d’un poble millor.

L’any finalitza. Es hora de
fer repàs i la veritat és que
hem fet molta i diversa
feina per millorar molts
aspectes del dia a dia de
tots els veïns. Remarquem algunes que ens
fan sentir especialment
orgullosos: com el projecte de bonificar la mobilitat
de la gent gran als barris
fent més assequible el
preu del transport públic,
la gran feina social feta
per tal d'aturar desnonaments i reconduir-los
per tal que ningú es quedi sense sostre al poble.
Ens sentim orgullosos
dels moviments i col·lectius de dona que han
sorgit durant aquest any.
Desitgem que passeu un
Bon Nadal i un 2019 ple
d'oportunitats, bons moments i salut.
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