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Bom!
Aposta pel civisme

La nova Ordenança de Civisme s’ha
elaborat de forma participativa.
Us expliquem en què consisteix.

Publicació municipal de l’Ajuntament de Moià

Butlletí oficial de Moià

Nou Pla de Joventut

Alhora que s’ha realitzat un procés
de diagnòstic, s’han posat en marxa
actuacions per atendre la diversitat
de necessitats del jovent del poble.

S’inaugura
la seu dels Mossos

Ja ha obert les portes la nova oficina, que
donarà servei als deu municipis de la
comarca amb un ampli horari d’atesa.

Benvinguts!
Roser Pla

a l’edició estival del Butlletí Oficial de Moià (BOM), on trobareu la
informació més destacada de l’acció de govern i altres temes d’actualitat
de Moià dels darrers 6 mesos. L’Ajuntament no descansa i ha organitzat
nombroses activitats per tal que durant l’estiu s’omplin com sempre
d’alegria i moviment els nostres carrers i places. Aprofitem per desitjar-vos
un bon estiu i que gaudiu de les merescudes vacances!

Si voleu rebre el Butlletí Oficial de Moià (BOM)
per correu electrònic, apunteu-vos a moia.cat

Solucions
urbanístiques sostenibles
Del 2011 ençà, l’Ajuntament ha hagut de fer un extraordinari esforç per
recuperar la normalitat econòmica i superar l’estat de fallida tècnica en
què estava submergida la hisenda municipal. Una vegada s’ha pogut
encarar la gestió del deute, l’equip de govern ha decidit abordar en els
pròxims anys, amb la mateixa determinació, la resolució de les múltiples
patologies urbanístiques que assolen el municipi i que s’estan convertint
en un llast per al seu desenvolupament.

S’ha començat a treballar intensament en la finalització i
millora dels tres polígons industrials del municipi
Les necessitats en aquest camp són tantes i de tanta complexitat
i magnitud que l’equip de govern s’ha vist obligat a marcar un
ordre de prioritats a l’hora d’atendre-les, sempre amb el principi de
desenvolupament urbanístic sostenible. Així, s’advoca per la utilització
racional del territori i el medi ambient, cosa que comporta conjuminar
les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir
la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
D’acord amb aquesta filosofia, en els pròxims anys, l’atenció municipal
s’ha de centrar a finalitzar les nombroses iniciatives urbanístiques que
per diverses circumstàncies romanen paralitzades des de fa molts anys,
algunes d’elles des del segle passat.

Urbanització de Montví

Roser Pla

El procés de reurbanització de Montví ja està en marxa. Durant el
mes d’agost s’aprovarà inicialment i se sotmetrà a informació pública
el projecte de rectificació de deficiències i actualització del Projecte
d’Urbanització del PAU A-1 del PERI de Montví de Baix que estava aturat
des del 2009.
Les obres es licitaran durant la pròxima tardor i podrien començar, si tot
va bé, al final d’aquest any o començament de l’any vinent.

Desenvolupament dels Polígons Industrials
Un altre repte rellevant en el qual s’ha començat a treballar intensament
és la finalització i millora dels tres polígons industrials del municipi: La
Bòbila-Pla Romaní, el Prat i Sot d’Aluies. L’Ajuntament percep d’uns anys
ençà una demanda creixent de sòl industrial de qualitat que és incapaç
de satisfer i que ja ha provocat l’èxode d’algunes empreses a d’altres
municipis.
El futur de Moià passa per la seva activitat econòmica: la consolidació de
les empreses actuals i la implantació de les noves i la creació de llocs de
treball de qualitat que generin oportunitats per a tothom i respectin el
nostre entorn. Per aconseguir-ho, cal acabar els polígons actuals, adaptarlos a la legalitat vigent i dotar-los dels serveis necessaris per poder donar
resposta a les seves necessitats actuals i futures.
Concretament, són necessàries la finalització i recepció dels polígons
industrials de Pla Romaní i el Prat i la urbanització i recepció del polígon
industrial de Sot d’Aluies. La gran envergadura i dificultat tècnica,
política i econòmica d’aquestes operacions requereix la col·laboració
i participació activa de tots els agents implicats: administracions,
propietaris d’indústries i propietaris de sòl industrial.
Abans d’actuar, l’equip de govern ha procurat i seguirà procurant assolir
el màxim grau de consens amb els afectats. La voluntat no és imposar
solucions unilaterals, sinó mantenir-los informats en tot moment del
desenvolupament de les actuacions a fi de copsar qualsevol opinió que
contribueixi a enriquir el resultat final. Aquest resultat final ha de satisfer
de manera equilibrada l’interès públic general de crear un sòl industrial
d’elevada qualitat i les legítimes aspiracions dels nostres empresaris per
consolidar, desenvolupar i ampliar les seves activitats.
Tots plegats hem de ser capaços de convertir la capital del Moianès en
la locomotora econòmica que la comarca necessita per mantenir els alts
índexs i qualitat de l’ocupació.

Una nova Ordenança de Civisme
Cartell de la campanya de civisme de l’Ajuntament de Moià “Respecta el descans dels veïns i veïnes”

Recentment el civisme ha esdevingut qüestió de debat ciutadà
en aquells aspectes més propers a la quotidianitat, relacionats
sovint amb el comportament de les persones en el respecte a
l’entorn urbà, natural i amb les altres persones. Moià no és aliè
a aquest debat, i és així que en els últims anys el civisme s’ha
convertit també en tema clau.
La ciutadania de Moià demostra en l’actitud quotidiana
un elevat grau de civisme i convivència, però hi ha algunes
excepcions lamentables. Els canvis d’hàbits de lleure, relacions
socials, costums culturals i maneres de relacionar-se amb
l’entorn, exigeixen cercar nous consensos ciutadans que facin
evolucionar el sentit del civisme.

Els canvis d’hàbits exigeixen cercar nous
consensos ciutadans que facin evolucionar el
sentit del civisme
En aquest sentit, la Taula de Convivència, formada per la Regidora
de Civisme, el Regidor de Joventut, l’educadora de serveis socials,
la tècnica de medi obert de justícia juvenil i l’equip de PMC
(Prevenció i Mediació Comunitària), la responsable de l’Àrea Bàsica
de Salut, la representat de l’Àrea de les Persones del Consorci del
Moianès, els diferents representats d’escoles i l’Institut del poble,
de la Policia Local, dels Mossos d’Esquadra, i del Departament de
Justícia, va posar de manifest la necessitat d’actualitzar i posar en
funcionament una nova Ordenança de Civisme.

Una eina efectiva

L’Ordenança, aprovada definitivament al Ple del mes de
juny de 2018, pretén ser una eina efectiva per fer front a
situacions que poden alterar la convivència. Intenta ser una
resposta democràtica i equilibrada basada d’una banda en el
reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en
els espais públics i privats i a ésser respectats en la seva llibertat;
i de l’altra, en la necessitat que tothom assumeixi determinats
deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els
drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai
compartit en condicions adequades.
A l’hora de penalitzar les conductes que no s’adeqüin al
comportament ciutadà desitjable, l’Ordenança de Civisme
dona cobertura legal a l’actuació de la Policia Local i suport als
mecanismes judicials establerts. El que es pretén és que sigui un
més dels esforços pedagògics que s’estan duent a terme des del
Consistori per un municipi cívic on tothom pugui gaudir dels
espais comuns amb tranquil·litat. No té, doncs, objectiu recaptatori.
Altres d’aquests esforços pedagògics han estat les campanyes de
civisme relacionades amb les festes locals (Carnaval i Festa Major)
i amb els animals domèstics, i la futura campanya enfocada al
descans veïnal en les zones amb més problemàtiques nocturnes.

///////////////////////////////

S’aprova el Pla Local de Joventut
Fa més de dos anys, es va començar a treballar en un
projecte enfocat a la joventut de Moià per poder tenir un full
de ruta per cobrir les necessitats dels joves des d’una mirada
integral (salut, escola, oci, emancipació, etc...) i per facilitar
el seu encaix en la vida social del municipi. Tot i la imatge
generalitzada dels joves com a un sector de la població

clarament definit i amb unes necessitats molt específiques, la
veritat és que es tracta d’un grup de persones molt diferents,
i per tant, amb unes necessitats molt diverses. Per tant, el
primer que es va fer durant l’any 2017 va ser una diagnosi de
la realitat de la joventut moianesa amb la participació dels
joves i els seus agents més pròxims: famílies, professorat de

l’IES Moianès, professionals del CAP i la Biblioteca, junta de
joves de l’Ateneu la Pólvora i agents de la Policia Local.
Aquesta diagnosi va permetre escoltar i recollir els diferents
punts de vista sobre la dinàmica social de Moià, compartir
i retornar les informacions recollides amb els diferents
participants i desplegar i aplicar el Pla a la realitat de Moià.

El Pla Local de Joventut de Moià consta de 4 línies d’actuació. Paral·lelament a la diagnosi
per a la creació de les polítiques de joventut a Moià, s’han realitzat diferents actuacions a
partir del gener de 2017 que han tingut un impacte positiu al municipi:
Línies d’actuació

Temàtiques que tracta

Propostes ja materialitzades

Dinamització
Juvenil

Espai Jove
Activitats des de la participació
Art i els Joves
Projeccions
Camp de Treball Jove
Xarxa associativa
Festes Populars

· Ateneu La Pólvora: equipament jove
· Joves La Pólvora: projeccions
· Camp de Treball Estiu
· Projecte Servei Comunitari
· Dia de Reis
· Projecte Participació Inclusiva
· Projecte 3D
· Suport a entitats de joves

Gestió
emocional,
salut i família

Alcohol i altres addiccions
Identitat i Conflictes de Gènere
Afectivitat i sexualitat
Bullying
Acompanyament a la Família
Esport i espais
Creixement i Salut Integral

· Suport a l’AMPA
· Suport a entitats de joves
· Dia Internacional de Violència de Gènere
· Dia de la Dona
· Campanyes de conscienciació sobre l’excés de l’alcohol
· Xerrades a l’Institut Moianès sobre sexualitat
· Projecte Bullying a l’Institut Moianès
· Suport educatiu a famílies amb adolescents

Emancipació

Civisme

Transport Públic
Autonomia
Orientació Acadèmica
Orientació Laboral
Habitatge

Campanyes de Civisme
Aplicació Ordenança Civisme
Tècniques Restauratives

· Joves en pràctiques al Reforç Escolar Moià
· Camp de Treball

Campanyes a Carnaval i a Festa Major per la prevenció de:
· l’excés de l’alcohol
· situacions sexistes
· destrosses materials
Aprovació de la nova ordenança de civisme

Moià no para!

Les activitats més destacades dels darrers mesos
1

La Taula d’ entitats
es posa en marxa

El passat 30 de maig es va fer a Can Carner una primera reunió,
impulsada per la Regidoria de Teixit Associatiu, per crear una
Taula d’Entitats de Moià. Varen participar-hi representants de 14
entitats i associacions de Moià. Els objectius principals d’aquesta
Taula són crear un espai de trobada i d’intercanvi entre les diferents
entitats locals a fi de potenciar la col·laboració entre elles, posar
en comú la seva problemàtica i també obrir un espai de diàleg
amb l’Ajuntament. En aquesta primera trobada es va parlar de
les subvencions que concedeix l’Ajuntament i de com millorar el
coneixement de les entitats i de les diferents activitats que fan. Una
de les propostes va ser convertir la Fira del Tió en una fira d’entitats.
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Una web amb recursos educatius

El mes de juny es va presentar la plataforma digital Educaentorn. Es tracta
d’una web que permet consultar totes les activitats, serveis i recursos
educatius del municipi de Moià. S’hi poden trobar visites guiades, maletes
didàctiques, reserves d’espais, espais nadó, clubs de lectura, educació viària,
tallers als museus... que l’Ajuntament i altres entitats i equipaments del
municipi posen a l’abast de la població. Amb aquest projecte es vol donar a
conèixer a la ciutadania d’una forma clara i ordenada la gran oferta educativa
que hi ha a Moià per tal de facilitar-ne la participació. La plataforma s’ha
pogut realitzar gràcies a un recurs que s’ha sol·licitat des de la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Moià a la Diputació de Barcelona.
Podeu visitar-la a educaentorn.diba.cat/moia
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La Diputació lliura el Pla Director
de Clavegueram

El mes de març la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament el
Pla Director de Clavegueram de Moià, un treball que ha servit per fer
un diagnòstic de la situació actual del servei i definir els grans objectius
a assolir a mig termini. S’ha elaborat un inventari de tots els pous de
registre i de les canonades de la xarxa, amb una descripció de les seves
característiques i el seu estat de conservació. També s’ha estudiat el
funcionament del clavegueram tant per temps sec com per temps de
pluja i s’han fet unes propostes de millora. Les actuacions previstes
en aquest Pla director, que en el seu conjunt tenen un cost de 2,1
milions d’euros, permetran millorar la capacitat hidràulica de la xarxa
mitjançant l’ampliació dels diàmetres de diferents col·lectors i adequar un
sobreeixidor que millorarà el comportament hidràulic xarxa.

Amortització anticipada
d’1,2 milions d’euros per
reduir deute

El Ple del mes de juny va aprovar l’amortització anticipada d’1,2
milions d’euros del préstec de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO),
en compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària que estableix
que quan hi ha un superàvit pressupostari s’han de destinar
aquests recursos a la reducció de deute. Gràcies a l’esforç d’estalvi
i optimització en la gestió, l’any 2017 es va tancar amb un resultat
pressupostari positiu (+1,3 milions) i romanent de tresoreria també
positiu (+2,7 milions), i es va donar compliment als objectius
d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa. L’amortització
anticipada busca reduir el percentatge d’endeutament, que passa
del 390% de l’exercici 2011 a situar-lo per sota del 110% al final
d’aquesta legislatura i així poder donar compliment al límit màxim
fixat per llei. L’amortització anticipada també suposarà un important
estalvi d’interessos, a raó de 43,10 euros per dia.

Participants d’un congrés
internacional a les Coves del Toll

El 6 d’abril de 2018 Moià va rebre la visita dels participants del 60è Congrés
Internacional de la Fundació Hugo Obermaier, que agrupa un centenar
d’experts europeus sobre els neandertals. Més de 70 experts van visitar el
jaciment de les Coves del Toll, cosa que suposà una oportunitat magnífica
per augmentar la visibilitat internacional de les Coves.

Dinamització de la zona blava
per garantir aparcament

Amb la previsió de l’augment de trànsit i demanda d’estacionament
de cara a l’estiu, l’Ajuntament ha reforçat el servei de control de la
zona blava amb la contractació d’una empresa externa. Es tracta
d’una prova pilot que durarà fins a finals d’any, moment en què
se’n valoraran els resultats. L’objectiu no és en cap cas augmentar la
recaptació, de fet cal recordar que l’estacionament a la zona blava
és gratuït durant la primera hora. Els objectius que es persegueixen
són augmentar la rotació i per tant augmentar l’aparcament al centre
urbà; afavorir el comerç de proximitat i els serveis públics facilitant
l’aparcament per anar a comprar i fer gestions; reduir contaminació
i inseguretat gràcies al fet de no haver de donar voltes per buscar
aparcament; i sensibilitzar i promoure actituds cíviques.

El Museu s’integra a l’Ajuntament
En línia amb el procés de reestructuració de l’Ajuntament, el passat
mes d’abril el Ple Municipal va aprovar la dissolució del Museu com a
organisme autònom i l’adscripció del seu personal a l’Ajuntament de Moià.
Aquest acord suposa la gestió directa dels serveis que prestava l’organisme
autònom del Museu per part de l’Ajuntament de Moià a tots els efectes:
contractació, vincles jurídics amb tercers, etc. Aquesta integració obeeix a
raons d’eficàcia i eficiència, optimitzant els recursos municipals i sense que
es qüestioni en cap moment la continuïtat del servei; al contrari, es tracta
d’atorgar una major seguretat i recursos a la inestimable tasca de donar a
conèixer l’important patrimoni històrico-artístic de la nostra vila.

Primeres edicions de l’Agenda
Gent Gran Activa

A principis d’any es va preXsentar l’Agenda de la Gent Gran Activa
de Moià, que ja va per la segona edició. A través d’aquesta agenda
es volen donar a conèixer les propostes i recursos d’oci que podem
trobar actualment al nostre poble adreçades a la gent gran, un dels
puntals de la nostra societat. L’agenda recull activitats relacionades
amb la salut i també cursos d’idiomes, art i cultura. També es
pretén que sigui el punt de partida per poder sumar l’energia de
l’Ajuntament de Moià i les entitats (l’Esplai, la Biblioteca, la Cultura
de la Dona, el Banc del Temps i el Cercle Artístic del Moianès, entre
d’altres) i poder fer créixer l’oferta d’activitats que hi ha al municipi.
Perquè tenir la vellesa activa és invertir en salut.
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Relleu als grups municipals
d’aramoià i PdCat

Durant el primer semestre del 2018 hi ha hagut dos canvis en els grups
municipals d’aramoià i el PdCat. Per part d’aramoià, Albert Clusella va
presentar la seva renúncia per motius professionals i personals a finals
de 2017, i va ser substituït per Gemma Bisbal. Amb aquest canvi, Joan
Capdevila ha passat a assumir les funcions d’Urbanisme, mentre que
Gemma Bisbal assumeix la regidoria de Promoció Econòmica i Teixit
Associatiu. Per part del PdCat, Rosalia Membrive va presentar la seva
renúncia el mes de maig de 2018 i va ser substituïda per Jordi Marsinyach.

L’Ajuntament
renova la
seva imatge
El 2017 l’Ajuntament de Moià
va aprovar en el Ple Municipal
l’oficialització de l’escut del
municipi seguint la normativa
vigent que exigeix que els
escuts municipals estiguin
inscrits al Registre d’Ens
Locals de Catalunya. Es va
crear un escut heràldic per tal
d’identificar Moià davant la
resta dels municipis, ajustant-lo
a la legalitat vigent. A partir
de l’oficialització de l’escut,
es va iniciar el projecte per
definir una nova imatge visual
de l’Ajuntament de Moià. Es
va convocar un concurs de
dissenyadors, seleccionant el
guanyador mitjançant els criteris
establerts inicialment.
L’estudi de disseny guanyador
va realitzar tres propostes de
logotip per a l’Ajuntament per tal
de donar l’opció a la ciutadania
d’escollir el que més agradava.
Així, es va obrir un procés de
participació en línia, on es podia

La ciutadania ha pogut
escollir el logotip mitjançant
un procés de participació
votar l’opció preferida. El procés
va estar obert del dia 18 d’abril
de 2018 al 6 de maig de 2018 i va
comptar amb una participació
de 316 persones.
Segons els resultats obtinguts del
procés de participació ciutadana,
la nova imatge gràfica de
l’Ajuntament de Moià serà l’opció
1, amb un suport del 59,9%
(vegeu imatge). A partir d’aquí,
es començarà a treballar amb
l’estudi de disseny el Manual
d’estil de comunicació i les
diverses aplicacions del logotip:
documents, enviaments, web,
senyals i vehicles.

Opinió

S’inauguren les
instal·lacions dels Mossos
d’Esquadra
El conseller d’Interior, Miquel Buch, acompanyat
de l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va inaugurar
el dia 6 de juliol les instal·lacions de la nova oficina
policial dels Mossos d’Esquadra al Moianès. Aquesta
oficina, que depèn de l’Àrea Bàsica Policial del Bages,
va entrar en funcionament el passat 20 de juny.
Les dependències estan ubicades a la planta baixa
de l’ajuntament de Moià i són compartides amb la
Policia Local del municipi.
En el seu discurs, el conseller d’interior, Miquel Buch,
va dir que “la seguretat és un pilar en la qualitat de
vida del ciutadà” i va agrair el treball conjunt entre
les diferents administracions, que han permès que
l’oficina sigui una realitat. Així mateix, va posar en
valor que la suma dels coneixements dels diferents
cossos de seguretat permetrà oferir un millor servei a
la ciutadania.
Per la seva banda, l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras,
va afirmar que els Mossos d’Esquadra “són molt
benvinguts i molt esperats al municipi i a la comarca.
Us posarem les màximes facilitats perquè us sentiu
com a casa”.

Dionís Guiteras va afirmar que els Mossos
“són molt benvinguts i molt esperats al
municipi i a la comarca”

Servei a tota la comarca

Els mossos donen servei de proximitat als deu municipis
de la comarca del Moianès: Moià, Calders, Castellcir,
Castellterçol, Collsuspina, L’Estany, Granera, Monistrol
de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. Per
la seva banda, la Policia Local de Moià continua donant
servei dins el territori del municipi i dona suport a les
actuacions dels Mossos quan sigui necessari.
Les dependències, ubicades al carrer de les Joies
número 32, consten d’una sola planta amb una
recepció conjunta per als dos cossos policials i
una oficina d’atenció al ciutadà on es recolliran les
denúncies. L’oficina està oberta tot l’any en la franja
horària de les 7 a les 23 hores i ofereix un servei de
proximitat a la ciutadania que permet donar una
resposta policial més ràpida i eficient a la comarca.
Fora d’aquest horari el servei es cobreix des de la
comissaria de Manresa.

Finalment, tant l’alcalde com el conseller van dirigir
unes paraules de record cap al conseller Joaquim
Forn, que va iniciar els tràmits perquè aquesta oficina
fos una realitat.

Policia Local: T. 93 830 00 92
Mossos d’Esquadra: T. 112

El BOM! està obert a la col·laboració de tots els grups polítics del municipi, tinguin
o no representació a l’Ajuntament. Publiquem les aportacions dels grups que en
aquesta ocasió han cregut oportú utilitzar aquest espai.

Del deute... a les oportunitats de futur!
Un cop ja encarada la sortida al brutal deute econòmic de Moià,
el nou repte que té el nostre poble és l’urbanístic, especialment
als polígons industrials. Cal posar en ordre tot el conjunt de
despropòsits fets en mandats anteriors i que estan posant el
futur de Moià i la Comarca en una situació compromesa.
Durant massa anys a Moià s’ha planificat i construït d’una
manera arrauxada i sense complir amb la legalitat, prioritzant
els interessos particulars als del bé comú, el bé del poble.

Des del grup municipal del PDeCAT ens volem posar a la teva
disposició per ajudar-te a resoldre els dubtes que tinguis sobre
els serveis que presta o hauria de prestar l’ajuntament.
Els ciutadans tenim obligacions i deures vers el nostre
ajuntament (pagar impostos, sol.licitar llicències, etc.), però
també tenim drets i els hem de poder exercir.
Fas instàncies i no reps resposta? Tens problemes d’incivisme
al teu barri? Els serveis municipals (recollida residus,
extraescolars, gestió dels espais, etc.) que reps són de qualitat?

Un poble sense bon sòl industrial és un poble condemnat al
fracàs, a la pèrdua d’oportunitats per als seus ciutadans i per a
les generacions futures, això no ho podem permetre! Per això
des del govern estem treballant per trobar solucions eficaces
a aquestes situacions complexes. Solucions que passen per un
gran esforç de l’Ajuntament i els propietaris d’aquestes zones, i
que suposen una gran oportunitat pels veïns de Moià i de tota
la Comarca del Moianès

Hi som per ajudar-te! Estem a la teva disposició al telèfon
672.265.435, o als correus electrònics:
Maria Tarter
mtarter@moia.cat

L’equip d’aramoià us desitja un gran estiu i una bona festa major!

moia.cat

Treballem per Moià, treballem per tu!

Montse Girbau
mgirbau@moia.cat

Jordi Marsinyac
jmarsinyac@moia.cat

Us desitgem a tots un bon estiu i una gran Festa Major!

facebook.com/ajuntamentmoia

@ AjMoia

93 830 00 00

Temps d’estiu
Estem en temps d’estiu. Dies més
llargs, amb més vida pels carrers, a
les portes de moltes activitats i com
no, de la Festa Major.
Permeteu-nos aprofitar aquest espai
per transmetre un to positiu que a
tots plegats ens cal. Som conscients
que no estem fent cap crítica ni res,
no la fem perquè ja tindrem temps
de fer-la des d’un punt de vista
constructiu. Ara toca divertir-se
amb la gent, i fer poble!
D’aquí a uns mesos tindrem
hores i hores, o no, de parlar de
l’Ajuntament i de l’equip de govern,
o no... Veurem.... Ara només ens
queda desitjar-vos: un fantàstic
estiu i molt bona Festa Major!!
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