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El Mercat de 
Nadal comptarà 

amb una pista de 
gel

Primer edifici 
municipal 

d'habitatges 
públics
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El solar de la 
Bertrand i Serra 

serà un nou 
pulmó verd

Un pla de futur 
pels i les joves 
del municipi
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Arriba desembre de nou, els mesos avancen ràpida-
ment, i ja tornem a ser a les portes de l’hivern i del Na-
dal. I a la porta d’un nou any que ens ha de portar a 
estrenar noves il·lusions. 

El món segueix girant, tot i les males notícies que ens 
arriben massa sovint. Tot i això, avancem, caminem 
amb determinació per fer de Sant Fruitós un poble 
millor cada dia, amb determinació per un present i un 
futur on totes i tots puguem assolir els reptes que ens 
proposem. 

I amb determinació avancem per un poble on tots els 
santfruitosencs i santfruitosenques puguem gaudir de 
cada oportunitat, de cada repte, de cada anhel que ens 
proposem. 

Des de l’Ajuntament seguim treballant amb les perso-
nes i per a les persones, renovant serveis i iniciant nous 
projectes engrescadors, renovem l’ajut pels subminis-
traments, i renovem il·lusions amb una nova edició del 
mercat de Nadal amb sorpreses que de ben segur us fa-
ran gaudir d’allò més, per xics i grans, i amb una revetlla 
de cap d’any per començar-lo plegats. També seguim 
treballant amb el pla d’habitatge local, sabem que és 
del tot necessari, així com seguir fent activitats de cura 
del nostre entorn, i avancem amb els preparatius de la 
Festa Major d’hivern, que en un no res la tindrem aquí!

Aquest Nadal ens arribarà sense restriccions pandè-
miques, gaudint de la família, amistats, de tots aquells 
a qui estimem, i encetem el nou any cercant la millor 
versió de nosaltres mateixes, brindant per les persones 
que volen ajudar a canviar el món i fer-lo un lloc millor, 
i per fer del 2023 un any en el que els nostres somnis 
es facin realitat i que la felicitat, la llibertat i la igualtat 
facin entrada a totes les llars de Sant Fruitós.

Des de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages volem 
desitjar-vos unes molt bones festes i una millor entra-
da d’any.

  

Àdria Mazcuñan i Claret
Alcaldessa de Sant Fruitós de Bages

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
Of. promoció € ........ 93 878 97 02

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

Ajuntament de  
Sant Fruitós de Bages

4.000 exemplars

DL: B-16334-2012

R E C O L L I D A  D E  T A P S 
S O L I D A R I S
En benefici de la Fundació Catalana 
per la Paràlisi Cerebral.

Plaça Alfred Figueras - Nexe- Espai de Cultura



·3·

El Mercat de Nadal torna amb més 
parades i estrenant pista de gel

Els dies 10 i 11 i 17 i 18 de 
desembre el Cobert de la 
Màquina de Batre acollirà 
la segona edició del Mercat 
de Nadal amb comerç lo-
cal, productes d'artesania, 
gastronomia, música, ac-
tes tradicionals i propostes 
nadalenques per a tots els 
públics. En aquesta oca-
sió, el mercat amplia les 
vint parades d'estil nòrdic 
de l'any passat, amb deu 
estands més que s'ubica-
ran entorn de tota la plaça 
Onze de Setembre per fer 
créixer aquesta proposta 
nadalenca. La gran novetat 

Els infants ens 
feliciten les festes

La comitiva reial sortirà 
de l'avinguda de les Bru-
cardes, a partir de 2/4 de 
7 de la tarda de la nit del  
5 de gener, en direcció a 
la plaça Alfred Figueras, 
per continuar el seu reco-
rregut pel municipi fins al 
Cobert de la Màquina de 
Batre, on tots els infants 
podran saludar-los i se'ls 

Els nens i nenes del munici-
pi han estat els encarregats 
de confeccionar la postal 
de Nadal amb què l'Ajun-
tament felicita les festes 
nadalenques d'enguany. La 
portada està feta amb els 
dibuixos guanyadors del pri-
mer concurs de postals que 
han estat: Nil Brucart Pla-
za, de 3 anys, Núria Gomez 
Moral, de 7 anys, Martí Parés 

Hernández de 9 anys i Bru-
na Serracarbassa Gamisans, 
de 10 anys. El poema de la 
postal ha estat escrit per les 

d'aquesta edició serà la ubi-
cació d'una pista de gel per 
tal que petits i grans puguin 
gaudir d'aquesta proposta 
lúdica que estarà instal·la-
da des del primer dia del 
mercat i fins al 22 de gener, 
quan tanqui la Festa Major 
d'Hivern. Aquesta instal·la-
ció disposarà d'un espai per 
al lloguer de patins i les es-
coles del municipi també 
podran fer-ne ús abans de 

farà entrega de la clau que 
obre totes les llars. A la 
haima dels reis, els infants 
podran gaudir de coca, xo-
colata i queviures. Els nens 
i nenes que ho desitgin 
podran fer arribar les seves 
cartes plenes de desitjos al 
patge de Ses Majestats, el 
dia 26 de desembre, des 
de les 12 del migdia i fins a 
2/4 de dues, sota el Cobert 
de la Màquina de Batre, 
en el marc del Mercat.

Sant Fruitós de Bages  re-
cupera la celebració d'en-
trada a l'Any Nou amb una 
gran festa familiar, al pa-
velló d'esports, amb sessió 
de punxa disc amb músi-
ques de tots els temps que 
s'allargarà fins les quatre 
de la matinada. Les en-
trades es poden comprar 
anticipadament, per  5€, a 
www.santfruitos.cat.

Benvingut 2023

començar les vacances de 
Nadal. Podeu consultar les 
propostes paral·leles a www.
santfruitos.cat i a les xarxes 
socials.

conselleres i consellers del 
Consell d'Infants del mu-
nicipi en representació de 
tots els nens i les nenes.
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Nou pulmó verd al centre del poble 500.00€ per a la 
xarxa d'aigua

L'Ajuntament ha recep-
cionat el subsector 2 del 
polígon Berga I. Aquesta 
zona industrial no esta-
va finalitzada, ja que hi 
mancava el servei bàsic 
d'electrificació. La finalit-
zació després de més de 

El projecte per a la reno-
vació de les canonades 
de la xarxa d'abastament 
d'aigua potable a les ur-
banitzacions de Les Bru-
cardes i Pineda de Bages 
ha estat acceptat per la 
Generalitat i aquesta li ha 
atorgat l'import màxim 
d'aquesta línia de sub-
vencions: 500.000 €. Els 
treballs permetran subs-
tituir fins a 3.236 metres 
de canonades antigues. 
Les instal·lacions en amb-
dues urbanitzacions te-
nen una edat mitjana de 
cinquanta anys i concen-
tren la major part de les 
avaries que s'ocasionen 
al municipi. S'estima que 
un cop s'executin aques-
tes millores, es reduiran 
en un 36% de les pèr-
dues d'aigua. L'execució 
d'aquests treballs està 
pressupostada en 816.711 
€, un import que es veu-
rà reduït en 500.000 €, 
gràcies a l'atorgament 
de la subvenció.

Recepció del 
polígon Berga I

El solar de la fàbrica Ber-
trand i Serra es convertirà en 
una zona verda que vol ser 
un nou punt de trobada pels 
veïns i veïnes. L’Ajuntament 
hi ha projectat una gran 
plaça amb molta  presència 
d’arbres i arbustos per tal 
de convertir-lo en el pulmó 
verd del centre del muni-
cipi. Per als infants, s’hi ins-
tal·laran diversos punts de 

jocs, entre ells una àrea de 
tobogans aprofitant el talús 
natural. També s'hi crearà 
una zona de grades inte-
grades en el paisatge, que 
permetran que, a banda 
de fer-ne ús de forma natu-
ral pels usuaris, s’hi puguin 
celebrar actes diversos. El 
projecte contempla conser-
var els vestigis que queden 
d'aquest passat industrial. 

L'Ajuntament congela 
els tributs per l'any 2023 
en consonància a l'ac-
tual context econòmic 
on les famílies i les em-
preses estan veient afec-
tada la seva economia. 
Paral·lelament, també 
s'han introduït modifica-
cions d'algunes norma-
tives per facilitar tant les 
gestions a la ciutadania 
com per agilitzar els trà-
mits a l'administració.

Taxes congeladesRecàrrec en l'IBI als pisos buits
Els propietaris de vint-i-un 
immobles del municipi hau-
ran de pagar un recàrrec del 
50% de l'Impost de Béns 
Immobles per tenir els ha-
bitatges desocupats. L'Ajun-
tament va aplicar una mo-
dificació en l'IBI per aquest 
2022, per penalitzar aquells 
propietaris que tenien pisos 
buits amb caràcter perma-
nent i així fer un pas enda-
vant per reactivar el mercat 
de l'habitatge. Per a deter-

minar-ho, s'ha tingut en 
compte hagin estat més de 
dos anys desocupats i que 
no s'hagin registrat con-
sums d'aigua significatius 
en aquest període. Aquests 
immobles ja consten al re-
gistre de l'Agència Catala-
na d'Habitatge. Tots els im-
mobles registrats estan en 
mans de cinc grans tenidors. 
Les ordenances fiscals per 
l'any 2023 mantenen aquest 
recàrrec.

quinze anys des de l'apro-
vació del pla parcial, su-
posa una forta aposta pel 
teixit econòmic del muni-
cipi, pel fet que es passarà 
a disposar de 100.725 m² 
més de sòl industrial on 
podran implantar-se no-
ves activitats, i així recupe-
rar el lideratge industrial a 
la comarca.
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Cuidem el nostre 
entorn

Ajut pels 
subministraments

Aquesta tardor s'ha orga-
nitzat el projecte "Llegim 
el riu", amb l'objectiu de 
conèixer el Llobregat i 
aprendre a preservar-lo i 
també s'ha pogut donar 
una segona vida a objec-
tes en desús en el mercat 
d'intercanvi dins la setma-
na europea per a la pre-
venció de residus.

Primer habitatge de protecció 
pública en règim de lloguer

El Casino reobre portes 
L'Ajuntament, de la mà 
d'AMPANS, ha impulsat 
la reobertura del Casi-
no, després d'estar tan-
cat durant catorze anys. 
Amb aquesta iniciativa 
es vol recuperar l'esperit 
que tenia aquest equi-

L'Ajuntament obre, per ter-
cer hivern consecutiu, un 
ajut per donar suport als 
veïns i veïnes a fer front al 
pagament de les factures 
dels serveis de subminis-
trament. Aquest vol ser un 
suport per tal que les famí-
lies puguin fer front a l'aug-
ment desorbitat del preu 
de l'electricitat, el gas, el 
gasoil, el butà, la llenya o 
qualsevol subministrament 
bàsic. Pel 2023 s'ha destinat 
una partida de 20.000 € i 
s'atorgaran ajuts de 200 € 
per habitatge. En els da-
rrers dos anys s'han atorgat 
32.000 € en ajudes. El ter-
mini per a presentar sol·lici-
tuds s'obrirà aquest mes de 
desembre.

pament que era un refe-
rent de la cultura i l'asso-
ciacionisme del municipi. 
L'acord amb la fundació 
també inclou que aques-
ta es farà càrrec de les ges-
tions de recepció i taquilla 
del Teatre Casal Cultural.

L'Ajuntament construirà 
el primer edifici d'habi-
tatges de protecció pú-
blica de promoció muni-
cipal, en règim de lloguer, 
seguint en la línia de po-
lítiques actives en aquest 
àmbit. L'avantprojecte 
preveu un edifici de mò-
duls industrialitzats que 
comptarà amb un màxim 
de 25 habitatges de dife-
rents característiques per 
promoure una comuni-
tat plural i diversa. L'edi-

fici serà d'una planta 
baixa més tres pisos, i 
es construirà a l'avingu-
da Lluís Companys. Per 
fer-lo possible el consis-
tori rebrà una subvenció 
de l'Agència Catalana 
de l'Habitatge, que co-
brirà aproximadament 
un terç del cost de cons-
trucció. En el projecte 
s'han tingut en compte  
criteris d’estalvi ener-
gètic i sostenibilitat. Els 
pisos aniran destinats a 
joves i altres col·lectius 
vulnerables.
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N A D A L  A L  N E X E

Hola a tothom!
Soc un jove de Sant Fruitós 
de quinze anys i us vull par-
lar una mica de l'època que 
s'acosta: Nadal.
Ja s'apropen les festes de 
Nadal i tots els i les joves les 
esperem amb moltes ganes 
i amb la il·lusió que el poble 
brilli d'alegria, llums i colors.
Aquest any tampoc per-
drem l'esperança que cai-
guin alguns flocs de neu i 
poder gaudir d'unes vacan-
ces nevades. A més, també 
esperem amb moltes ga-
nes que arribin les vacances, 
l'any nou, la cavalcada dels 
reis d'Orient... Són unes da-
tes per reunir-se amb la fa-

mília, passar-s'ho bé, fer les 
paus amb altra gent i jugar 
amb amics. En això últim té 
un paper molt guai el NEXE, 
perquè munten diferents 
propostes i ja ens n'han xivat 
unes quantes! Per exemple, 
al NEXE ve una noia turca 
amb qui podem parlar en 
anglès els dimecres i aquest 
desembre ens farà un taller 
de cuina del seu país! No sa-
bem què serà, però menjar 
sempre és bo! També ens 
han dit les tècniques que hi 
haurà tallers de decoracions 
de Nadal i un frikibingo 
amb cançons nadalenques! 
Sembla que l'esperit nada-
lenc també arribarà al Nexe 
Espai Jove. I si ja es curressin 

L'Ajuntament ha aprovat el 
Pla Local de Joventut 2023-
2026, el document que 
marca les polítiques del 
consistori pels quatre anys 
vinents en aquest àmbit. 
L'elaboració s'ha impulsat 
des de l'àrea de joventut i ha 
comptat amb la participació 
activa dels i les joves del mu-
nicipi, per tal d'introduir pro-
jectes i iniciatives que facin 
front a les seves necessitats 
i demandes, i també amb 
les diferents àrees i regidors 
municipals. Algunes de les 
actuacions que s'hi contem-
plen ja s'han començat a tre-
ballar i a implementar com 
per exemple l'ampliació de 
l'horari d'obertura de l'equi-
pament Nexe Espai Jove 
per a disposar de més ho-
res per a l'estudi, la progra-
mació estable de propostes 
setmanals de cultura i oci 

J O V E N T U T  -  U N  E S P A I  F E T  P E L S  J O V E S

Planifiquem les polítiques pel jovent 
que s'ofereixen les tardes de 
divendres a l'equipament, 
el foment de l'esport multi-
disciplinari, amb tornejos i 
competicions diverses, l'im-
puls del talent artístic jove, 
amb exposicions i concerts 
musicals o noves iniciatives 
en l'àmbit d'accés al primer 
habitatge, que ja s'ha mate-
rialitzat amb la compra de 
dos pisos que es facilitaran 
en règim de lloguer per a jo-
ves del poble. El document 
planifica les actuacions a 
partir de dos grans àmbits: 
participació sociocultural i 
benestar psicosocial i diver-
sitat, inclusió i acompanya-
ment en la transició esco-
la-treball. Avui dia viuen a 
Sant Fruitós de Bages 1.500 
joves d'entre 15 i 30 anys, el 
que representa un 30% de 
la població.

Setze nens i nenes de 5è i 
6è de les escoles del mu-
nicipi han estat nomenats 
consellers i conselleres 
del Consell d'Infants pel 
curs 2022-2023. Han estat 
els seus companys i com-
panyes qui els han escollit 
per representar-los en les 
sessions de treball que es 
duran a terme al llarg del 
curs. El Consell d'Infants 
és una eina essencial per 
fomentar la participació 
entre els més joves.

La veu dels 
infants

decorar l'espai... Seria com 
els llums als carrers de Sant 
Fruitós! Pel gener encara no 
sabem què ens espera, però 
per Cap d'Any hem de fer-
nos propòsits, què els po-
dem demanar? Joencara els 
haig de pensar, i vosaltres?

Espero que tots i totes pu-
gueu gaudir d'unes molt 
bones festes de Nadal i que 
tots els desitjos i nous pro-
pòsits que tingueu per l'any 
que ve se us facin realitat.

Bon Nadal!

Hanbal Ahmed



Música en directe 
pels infantsN A D A L  A L  N E X E
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25N Menstrualment 
responsables

Del 20 al 29 de gener, la 
tradició, la cultura i l'oci 
tornaran a omplir carrers 
i places. La Festa Major 
d'Hivern començarà amb 
el pregó institucional  i 
continuarà amb els actes 
més tradicionals com l'es-
morzar amb les entitats 
del municipi, la missa i 
la ballada de sardanes i 
gegants, combinant amb 
propostes teatrals i d'es-
port, com la 25a edició de 
Marxa pel Terme. Com a 
novetat enguany viurem 
un castell de focs i el plat 
fort que tancarà la Festa 
Major serà el gran concert 
de Dr. Prats al pavelló. 
Aquestes i altres propos-
tes es trobaran incloses 
en el programa de mà, i a 
www.santfruitos.cat 

Festa Major 
d'Hivern

Pregoner: Centre 
Ocupacional La Sagrera

Pregoner jove: Guillem 
Lozano

Des de fa 2 anys, quan el 
centre va obrir portes, els 
usuaris i usuàries, perso-
nes amb discapacitat in-
tel·lectual,  han demostrat 
amb il·lusió, empenta i vo-
luntat que volen ser pre-
sents en la vida del poble. 

A l'AVV de Les Brucardes, 
als equips de Protecció Ci-
vil i de les ADF, així com als 
diferents cossos d'emer-
gències que van lluitar, , 
colze a colze, contra l'in-
cendi del passat mes de 
juliol al nostre municipi.

El jove judoka de 15 anys, 
ha aconseguit aquest any 
2022 col·locar-se primer 
al rànquing estatal, guan-
yant el campionat d'Es-
panya cadet (sub18) i ha 
fet medalla júnior (sub21) 
al campionat d'Europa.

Reconeixement especial: 
Incendi a Les Brucardes

PROU D’HÒSTIES

-FORTES I LLIURES-

L'Ajuntament ha programat 
cinc sessions de l'espectacle 
musical Bufa&Sons, al Teatre 

Casal Cultural,  per tal que 
tots els escolars del munici-
pi i els usuaris del CO La Sa-
grera hagin pogut celebrar 
el Dia lnternacional de la 
Música.

L'Ajuntament ha instal·lat 
en diferents equipaments 
dispensadors de compre-
ses i tampons, de cotó i 
ecològics, apostant per la 
cura de la salut de les tre-
balladores. Aquesta acció 
el converteix en una insti-
tució menstrualment res-
ponsable.

En el marc dels actes del 
25N s'ha presentat el nou 
logotip que identificarà les 
campanyes i activitats de 
dona i igualtat del muni-
cipi. Aquesta imatge s'ha 
gestat en diferents tallers 
participatius per tal de 
definir de forma conjunta 
les idees claus del feminis-
me, de l'apoderament de 
les dones i de les violèn-
cies masclistes, i poder-les 
plasmar gràficament.



A V U I  P A R L E M  A M B  I V A N  S Á N C H E Z ,  R E F E R E N T  D E  B E N E S T A R  E M O C I O N A L  C O M U N I T A R I

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

Psicòleg especialitzat en la 
vellesa i l'envelliment, l'Ivan 
s'ha incorporat al CAP Sant 
Fruitós , ara fa un any, en una 
nova figura de l'ICS Catalun-
ya Central, que ha nascut 
per tal tenir cura de la salut 
emocional dels veïns i veï-
nes.
Què és un referent de be-
nestar emocional?
És una nova figura pione-
ra a Catalunya que neix per 
tal de prevenir i promoure 
el benestar emocional de 
la ciutadania a través d'ac-
tivitats grupals i de fer xarxa 
amb els diferents col·lectius 
i alhora també per tenir cura 
dels professionals sanitaris. 

El nostre país és capdavan-
ter en el consum de fàrmacs 
per gestionar el malestar 
emocional, i aquesta no pot 
ser la primera opció, sinó 
que cal treballar per reduir 
la medicalització sempre 
que es pugui.
A qui va dirigit aquest ser-
vei?
És un servei obert des de 
la infància a l'adolescència, 
fins a les persones grans. 
De fet, ja hem realitzat ac-
cions a través de les escoles i 
l'institut i també estem rea-
litzant el cicle de xerrades 
CapAmunt, dirigit a tota la 
ciutadania. Els professionals 
sanitaris, quan detecten sig-

nes de patiment o males-
tar emocional en algun pa-
cient, se'ls ofereix contactar 
amb aquest servei.
Quins projectes teniu pre-
vistos per l'any vinent?
Oferirem propostes sobre 
temes que anem detectant 
que afecten més a la ciu-
tadania com la depressió, 
els trastorns de conducta 
alimentària, l'ansietat, la 
sobrecàrrega en persones-
cuidadores, o la resolució 
de problemes a l'institut. 
També continuarem amb el 
treball engegat amb la gent 
gran i amb altres col·lectius 
del municipi que ho puguin 
necessitar.
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Repetim desitjos per 
SFB  

La importància del 
teu ajuntament

Ja tenim el 
Nadal aquí

Bones Festes!

Quan s’acosta el final 
d’any es hora de fer 
balanç. Estem molt 
orgullosos dels pro-
jectes que s’han posat 
en marxa, com l’Es-
cola Pla del Puig que 
feia molts anys que 
esperàvem, així com 
la recta final del nou 
pavelló i gimnàs. Sant 
Fruitós és un poble viu, 
amb activitats, cultu-
rals, esportives, edu-
catives que cada set-
mana podem gaudir. 
Us esperem de nou al 
Mercat de Nadal amb 
noves sorpreses i acti-
vitats i us volem enviar 
els millors desitjos de 
pau, salut i amor per 
poder gaudir dels pro-
jectes que estan per 
arribar.
Bones Festes!!!

Aquesta carta és de 
fa 1 any i res s’ha com-
plert. Tristament la 
podem repetir igual: 
“Estimats Reis Mags 
estem molt tristos per 
l’estat del poble. I com 
que creiem que vosal-
tres ens podeu ajudar, 
us demanem que el 
poble torni a brillar 
com l’estrella d’orient, 
amb els carrers nets i 
l’espai públic cuidat i 
en bon estat. Que els 
esportistes tinguin un 
segon pavelló i el Pla 
del Puig el seu gimnàs. 
Que el local del CAU 
sigui segur, que les 
nostres entitats vegin 
fet el seu Casal i que 
la nostra policia tingui 
comissaria nova.” 
Bon Nadal i feliç 2023!  

Ja tornem a tenir a to-
car les festes de Nadal. 
Deixem enrere un any 
que s’acaba farcit d’ac-
tes i de feina feta, però 
sobretot enfocant les 
ganes de seguir tre-
ballant cap al nou any 
que comença. Un any 
que ha sigut intens a 
tots nivells, però que 
ens ha fet adonar una 
vegada més, que els 
santfruitosencs i san-
fruitosenques hi som, 
però que hi som sem-
pre, tant en els mo-
ments bons com en 
els moments compli-
cats i és per això que 
tenim ganes de seguir 
treballant de valent, 
per fer que Sant Frui-
tós segueixi tant viu 
i actiu. I us desitgem 
unes Bones Festes i un 
feliç i millor 2023.

A la recta final d'un 
any que ens ha en-
senyat de nou la im-
portància de remar en 
una mateixa direcció i 
així superar les adver-
sitats i els reptes, és 
important tenir uns 
fonaments preparats 
per ajudar i estar al 
costat de les necessi-
tats que importen a 
les persones.Hem tre-
ballat pels infants, la 
gent gran, l'habitatge, 
els equipaments, el 
devastador incendi a 
Les Brucardes, ajuts 
per poder assumir el 
pagament dels sub-
ministraments, i ara 
només ens queda dir 
que volem continuar 
treballant per un 2023 
ple d'oportunitats pel 
nostre poble i els seus 
veïns. Bones festes.


