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GISA ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓ
DEL CEIP MIQUEL MARTÍ I POL
Gestió dInfraestructures SA (GISA), empresa pública
de la Generalitat de Catalunya, va adjudicar, el
passat 10 de juny, lexecució de les obres de nova
construcció del CEIP Miquel Martí i Pol a lempresa
Construccions Pai SA per un import de 3.389.355,20
euros.
El termini per a lexecució de les obres està fixat
en 13 mesos i mig.
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LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS TINDRAN 182
ALUMNES EL PROPER CURS
Les escoles bressol municipals acolliran 182
alumnes durant el proper curs 2005-2006; 89 infants
a LEspurna i 93 infants a Palaudàries. A les dues
escoles bressol encara hi ha places vacants de
lactants.
A lEscola Bressol Municipal LEspurna hi ha hagut
55 noves matrícules, que safegiran a les 34 places
reservades per als alumnes que segueixen del curs
passat. Encara hi ha 3 places vacants de lactants.
A lEscola Bressol Municipal Palaudàries hi ha
hagut 46 noves matrícules, que safegeixen a les
47 places reservades per als alumnes que segueixen
del curs passat. Encara hi ha una plaça vacant de
lactant.
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LLIÇÀ DAMUNT FA FRONT AL
CONSUM DE DROGUES A LA VIA
PÚBLICA
La regidoria de Benestar i Família, la Policia Local
i els membres del Programa de Prevenció de
Drogues de la Vall del Tenes han acordat iniciar un
protocol de treball davant les situacions de consum
de drogues a la via pública.

no t íc ie s

Es tracta de possibilitar la suspensió de la sanció
econòmica als infractors si sadhereixen a un procés
datenció i seguiment a càrrec dels tècnics del Programa
de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.
Per a més informació, es pot contactar amb el
Servei dInformació sobre Drogues de la Vall del
Tenes (gratuït i confidencial; sid@pangea.org o
649 63 01 34, de dilluns a divendres) o amb la
regidoria de Benestar i Família o la Policia Local.
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ONA JOVE OBTÉ UNA GRAN
PARTICIPACIÓ
Uns 250 joves i adolescents han gaudit de les dues
primeres sessions dOna Jove, les activitats doci
nocturn per aquest sector dedat organitzades per
lAjuntament i el grup Arrel Jove, que van tenir lloc
els dies 4 i 18 de juny, al centre cívic Ca lArtigues
de la Serra el primer dia i al centre cívic Palaudàries
el segon dia. La regidoria de Joventut considera
que lassistència de públic ha estat tot un èxit.
Més de 150 persones van participar en les activitats
proposades al centre cívic Ca lArtigues de la Serra,
que, segons els organitzadors, van tenir molt bona
acollida: tir amb arc, disseny de grafits, jocs
dordinador, dansa del ventre, capoeira, trenes i
rastes, còctels sense alcohol, etc.
La segona sessió dOna Jove, al centre cívic
Palaudàries, va comptar amb la participació dun
centenar de persones. Els organitzadors destaquen
la bona acollida de les activitats de disseny de
grafits, softkombat i bàsquet amb cadires de rodes.
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UN PANELL INFORMARÀ DEL
TEMPS DESPERA DELS BUSOS
La terminal dautobusos de davant de lAjuntament
compta, des de fa uns dies, amb un panell informatiu,
que permetrà saber el temps despera dels busos
urbans i interurbans que hi passen.
El panell serà operatiu quan els autobusos sadaptin
al sistema SAE, que permet conèixer, en tot moment,
via satèl.lit, el posicionament dels vehicles. Dos
busos urbans ja disposen daquesta tecnologia i, a
curt termini, ja transmetran aquesta informació.
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Aquest panell, fruit dun conveni entre lAjuntament
i lATM (Autoritat del Transport Metropolità), és una
primícia a la comarca. Només Granollers en té un
altre dinstal·lat a la parada dautobusos de lestació
de França, que també informarà del servei de busos
de Lliçà dAmunt.
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LES ADRECES DE CORREU
ELECTRÒNIC DE LAJUNTAMENT
CANVIEN DE DOMINI
Des del passat 10 de juny, el domini llicamunt.net
substitueix el dajllisa.org en les adreces de correu
electrònic de lAjuntament.
Daquesta manera, sunifiquen els dominis de les
adreces de correu electrònic i de la nova pàgina
web, la qual cosa permet una gestió tècnica més
senzilla. Daltra banda, el nou domini sidentifica
més amb el topònim del municipi.
Durant un període de temps, els dos dominis
conviuran en els correus electrònics, per tal de
garantir que els missatges arribin a lAjuntament,
però shaurà de substituir lactual per llicamunt.net.
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LA II NIT DE LESPORT PREMIA
ENTITATS ESPORTIVES I
ESPORTISTES LOCALS
La segona edició de la Nit de lEsport, que va tenir
lloc el passat dissabte 18 de juny, va premiar entitats
esportives i esportistes locals per la seva trajectòria
esportiva durant la darrera temporada. Lacte va
comptar amb lassistència dunes 190 persones.
Els premis als valors esportius van ser per Ferran
Vidal i Chica del Club Bàsquet Lliçà dAmunt,
Francisco Gómez i Mancha de lAssociació Cultural
i Esportiva Ca lEsteper, el Club Bàsquet Lliçà
dAmunt i BTT Concos Lliçà dAmunt.
Els premis al mèrit esportiu van recaure en Núria
Lista i Díaz de lAssociació Esportiva Shorin-Ryu
Goshin-Do Karate de Lliçà dAmunt, Josep Parera
i Aregall del Club Natació Granollers i Rovira Esport.
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LLIÇÀ DAMUNT, SEU DE LA
CLOENDA DE LES PASSEJADES
PER A LA GENT GRAN
Lliçà dAmunt va ser la seu, el passat 1 de juny, de
la cloenda de la temporada denguany de les
Passejades per a gent gran, que organitza cada any
la Diputació de Barcelona i en què participa, des
de fa temps, el nostre municipi.
La cloenda, organitzada per lAjuntament de Lliçà
dAmunt i la Diputació, va comptar amb la
participació dunes mil persones vingudes de
diferents municipis de la província.
Aquesta cloenda va constar de tres opcions de
passejada per diferents zones del poble, que van
seguir unes 325 persones cadascuna, i, en acabar,
una classe conjunta de taixi. Després de dinar, al
Parc de Can Godanya, la festa va continuar amb un
espectacle de danses tradicionals darreu del món
i, finalment,es va fer el comiat amb els parlaments
del regidor dEsports de lAjuntament, Juan José
Salvador, i el president delegat de làrea dEsports
de la Diputació de Barcelona, Pere Alcober.
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Des del principi daquesta legislatura, aquest equip
de govern ha fet una aposta en ferm per potenciar
la participació de la ciutadania en la presa de
decisions sobre els temes importants que afecten
el nostre poble.

Per tal que la participació sigui efectiva és necessari
que hi hagi el màxim de representativitat possible.
El ROM, en larticle 203, recull la composició
daquest òrgan amb una representació àmplia i
diversa.

Per afavorir la participació, cal crear instruments
i mecanismes que permetin als ciutadans i
ciutadanes, entitats i tots els agents implicats en
el nostre territori trobar el seu espai per participar.

El Consell de Participació Ciutadana estarà integrat
pels següents membres:

Un daquests mecanismes és el Consell
Municipal de Participació Ciutadana. El 14
de juliol, a les 20 h, a la sala dactes del
Pavelló Municipal dEsports, convoquem una
reunió informativa per preparar la constitució
daquest òrgan municipal, que es farà efectiva el
mes de setembre amb laprovació per part del Ple
Municipal.
Tal com es recull al Reglament Orgànic Municipal
(ROM), el Consell Municipal de Participació
Ciutadana és el màxim òrgan consultiu i de
participació de Lliçà dAmunt. Mitjançant aquest
Consell els representants de la ciutadania i els
representants de lAjuntament debaten els principals
afers del municipi.
Els principals objectius són:
a) Assessorar els poders públics municipals en la
definició de les grans línies de la política i la gestió
municipals i generar-hi consens ciutadà.
b) Conèixer i debatre el programa dactuació, les
ordenances i reglaments generals de lAjuntament.
c) Conèixer i debatre els resultats dels indicadors
de la gestió municipal.
d) Conèixer i debatre els grans projectes del poble.
e) Impulsar processos de planificació estratègica
del poble.

UN CONCURS LITERARI
COMARCAL PREMIA QUATRE
ALUMNES DE LINSTITUT

f) Potenciar la participació dels ciutadans i
ciutadanes en la definició del futur del poble.

Quatre alumnes de lIES Lliçà van ser guardonats,
el passat 28 de maig, al Casino de Granollers, amb
diferents premis en la IV edició dels Premis Joves
de Literatura dÒmnium Cultural, en què participaven
alumnes des de 1r fins a 4t dESO de centres públics
i privats de la comarca en les modalitats de dibuix,
poesia, narrativa i teatre.

h) Proposar accions per millorar les condicions de
qualitat de vida dels habitants de Lliçà dAmunt.

g) Proposar accions per promoure el
desenvolupament equilibrat i sostenible del poble
i la cohesió dels barris.

i) Promoure accions per aconseguir una vila més
solidària.

En la modalitat de dibuix, els tres premis van
recaure en alumnes de 1r dESO de lIES Lliçà:
Lorena Sevilla, Xavier Parera i Cristina Muro.

j) Potenciar la democràcia, el pluralisme i la
participació.

En la modalitat de narrativa, lalumne lliçanenca
de 3r dESO Sara Vilarel va guanyar el primer premi.

k) Conèixer i debatre els resultats dels indicadors
de participació de la ciutadania (baròmetre de
participació ciutadana).

ll i çà cap amunt

- President/a: lalcalde/ssa, que podrà delegar en
la vicepresidència.
-Vicepresident/a: el regidor/a delegat de Participació
Ciutadana.
- Secretari/a: El que ho sigui de lAjuntament o
funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.
- La vicepresidència segona recaurà necessàriament
en un/a representant del moviment associatiu.
- Un representant de cada grup polític municipal.
-Cinc representants de les associacions de veïns
(escollits preferentment per consens).
- Deu representants de la xarxa associativa del
poble (escollits preferentment per consens).
- Quatre representants entre empresaris i sindicats
del poble.
- Dues persones nomenades per la Presidència
dentre ciutadans i ciutadanes de reconegut prestigi,
dacord amb el treball destacat que hagin fet en
sectors estratègics i dinterès per a la ciutat.
- Un representant de cada consell sectorial.
- Tres ciutadans escollits a latzar de tots aquells
que estiguin interessats a formar part del Consell.
El president podrà convidar puntualment persones
externes al Consell per a temes dinterès del Consell
mateix, a petició de qualsevol component daquest.
Totes aquelles persones interessades a formar part
del Consell Municipal de Participació Ciutadana
han dadreçar-se a lAjuntament, carrer dAnselm
Clavé 73, telèfon 93 841 52 25, o bé al correu
electrònic participacio@llicamunt.net.

* Horari destiu de lAjuntament
Durant els mesos de juliol i agost, lhorari datenció al públic de lAjuntament serà de 9 a 15 h.

BAN
SOBRE LA SEQUERA I LESTALVI DAIGUA
El nostre clima mediterrani presenta periòdicament episodis de severa manca de pluja. Això pot arribar a
comprometre seriosament labastament daigua per a usos humans, i per aquest motiu cal actuar amb eficàcia.
El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un decret (Decret 93/2005, de 17 de maig, dadopció de
mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics), pel qual sapliquen un seguit de mesures
correctores que tenen com a objectiu, davant la situació de sequera, laprofitament més eficient dels recursos
hídrics escassos en làmbit de les conques dels rius que discorren íntegrament pel territori de Catalunya, i que
garanteixen labastament daigua a tota la població. Per aquest motiu resolc:
1r. Instar a tota la població de Lliçà dAmunt a racionalitzar el consum daigua i a fer-ne un ús responsable, reduintne la utilització al mínim indispensable per a la vida quotidiana i evitant els usos innecessaris, sense malgastarla ni malbaratar-la i d'acord amb la realitat hídrica del lloc on vivim. L'aigua de què disposem no només l'hem
d'utilitzar els humans sinó que també ha de cobrir les necessitats del medi ambient i de les espècies que hi
conviuen. Així, el bon ús de l'aigua és una responsabilitat compartida. Per la qual cosa, tots els sectors de la
societat han de contribuir al bon ús d'aquest recurs, aplicant mesures d'estalvi i d'eficiència que ajudin a reduir
el consum global: la indústria, l'agricultura, els equipaments recreatius, els habitatges, etc
2n. Atès que al nostre municipi disposa duna gran superfície de jardins privats, demanar a tots els propietaris
dhabitatges amb jardí que redueixin el reg a la meitat. Aquesta mesura sha aplicat a tots els espais enjardinats
municipals amb reg, excepte a la piscina pública.
3r. Recomanar les següents mesures destalvi daigua als nostres domicilis:
- El vàter
1. Evita l'ús del vàter com a paperera, atès que amb cada descàrrega s'aboquen entre 6 i 10 litres d'aigua (i fins
a 15, en certs models).
2. Redueix el volum de descàrrega de la cisterna del vàter, quan et sigui possible. Existeixen diversos dispositius
per reduir i estalviar, com per exemple, l'ús de cisternes de capacitat reduïda (6 litres), de cisternes de doble
descàrrega (una complerta- 6 litres- i una altra de més curta- 3 litres), o de sistemes de flux interromput: quan
es considera que l'aigua descarregada és suficient, es torna a prémer el botó de descàrrega i aquesta s'interromp.
- Les aixetes i el rentamans
1. Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua. Una aixeta oberta consumeix uns 10 litres cada minut.
2. Repara les aixetes que perdin aigua. Amb una aixeta que degota podem perdre fins a 30 litres al dia.
3. Redueix el cabal d'aigua de les aixetes instal·lant dispositius barats i senzills de col·locar que permeten estalviar
aigua: els economitzadors o airejadors. Aquests s'enrosquen a dutxes i aixetes i incorporen un mecanisme que
barreja aire amb aigua i, amb la mateixa pressió, s'aconsegueix un consum de fins a un 50% més baix.
4. Si t'has de canviar d'aixeta posa'n una de monocomandament, el seu consum d'aigua és de 6 a 8 litres per
minut.
- El cotxe
1. Renta el cotxe al túnel de rentat o amb una esponja i una galleda, en comptes de fer-ho amb mànega. Això
permet estalviar fins a 350 litres d'aigua cada rentada.
- El rentavaixelles
1. Fes servir el rentavaixelles amb la càrrega completa, i utilitza sempre que puguis els programes d'estalvi.
2. Quan hagis de canviar de rentavaixelles, compra'n un de baix consum perquè redueix substancialment el consum
d'aigua.
- La bugada
1. Fes servir la rentadora amb la càrrega completa i selecciona el programa adequat en funció del tipus de roba
i el seu estat de brutícia.
2. Si has de canviar de rentadora, compran una de baix consum. Mentre que una rentadora antiga pot gastar fins
a 220 litres d'aigua per rentada, una de baix consum necessita només 50 litres, a més de consumir menys energia.
- La dutxa
1. Si et dutxes estalviaràs aigua. Mentre que una banyera plena gasta 300 litres, amb una dutxa en gastaràs 50.
2. Fes servir un airejador en el capçal de la dutxa, així podràs estalviar fins al 50% de l'aigua.
3. Si t'has de canviar d'aixeta de dutxa, utilitza una monocomandament perquè podràs estalviar l'aigua derivada
de la recerca de la temperatura ideal.
- El reg de les plantes i el jardí
1. Si regues les plantes de bon matí o al vespre hauràs d'utilitzar menys aigua perquè evitaràs l'evaporació.
2. Instal·lar un sistema gota a gota a l'arrel de les plantes. Permet un reg localitzat i, a més a més, és un sistema
excel·lent per al seu creixement.
3. En el jardí, pots instal·lar un programador de reg que es fixa a l'aixeta i permet escollir el moment (bon matí
o al vespre) i la freqüència.
4. Planta espècies adaptades al nostre clima que necessiten poca aigua per viure
- I pels més estalviadors...
1. Reutilitza aigües grises
Les aigües que provenen de la dutxa, la rentadora o el rentamans (aigües grises) es poden reutilitzar per a la
cisterna del vàter. Per la qual cosa, cal preveure una segona xarxa de canonades independents per a les aigües
de la dutxa i/o rentadora cap a una instal·lació de tractament i dipòsit d'emmagatzematge, d'on s'hauran de
bombejar cap als vàters mitjançant una xarxa pròpia.
2. Aprofitament d'aigües pluvials
Pots aprofitar les aigües de la pluja per al reg si instal·les un sistema de recollida d'aigües al terrat i les
emmagatzemeu en una cisterna
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment, a Lliçà dAmunt, a 14 de juny de 2005.
LAlcalde
Joaquim Ferriol i tarafa

* II Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley
El tema denguany són els edificis i les construccions singulars del nostre poble. Les bases del concurs es poden recollir
a lAjuntament, als centres cívics i a diversos locals comercials del municipi.
* Matriculació de batxillerat a lIES Lliçà
Del 4 al 8 de juliol. LIES Lliçà ofereix tres modalitats de batxillerat: Humanitats i Ciències Socials, Tecnologia, i Ciències
de la Naturalesa i de la Salut. Si voleu més informació, podeu concertar una entrevista a través del telèfon 93 841 66 25.
* Matriculació a lEscola Municipal de Música LAliança
Del 4 al 8 de juliol
* Vacunació danimals de companyia
El veterinari Alfred Saenz ha programat diverses dates i horaris de vacunació danimals de companyia, durant la primera
quinzena de juliol, als barris de Lliçà dAmunt, amb distribució gratuïta de comprimits de prevenció de la hidatidosi. Per
a més informació: Oficina dAtenció al Ciutadà (93 841 52 25)
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
LESTIU A CAN GODANYA. NITS A
LA FRESCA
Servei de bar.
Lloc: Parc de Can Godanya

Cinema a la fresca
Dies: dijous:
- 7/7: Bridget Jones: Sobreviviré
- 14/7: El Lobo
- 21/7: Los chicos del coro
- 28/7: El aviador
Hora: 22 h

Trobadors i Joglars
Dies: divendres:
- 8/7: Big & Mama (Blues). Amb
lespectacle En nom de tots on Big
Mama, juntament amb Joan Pau
Cumelles, interpreta la vida en forma
de cançons.
- 15/7: Cercavins (folk). Música que
busca, que no es cansa, sons dahir
que es confonen amb la realitat del
nostre demà.
- 22/7: Remor de Mar (Mediterrània).
Cançons de Catalunya, Grècia, Illes
Balears, Algèria, País Valencià Israel i
els Balcans, totes adaptades al català.
- 29/7: Miquel Pujadó & Conrad Setó
(cantautor). Espectacle de piano-veu
en què Miquel Pujadó fa un balanç dels
seus 22 anys dautor.
Hora: 22 h

Ona Jove

Servei de tranport des de les
parades del bus urbà
senyalitzades amb el distintiu
dOna Jove (venda de tiquets a
lAjuntament i al PIJ). Amb la
col·laboració dArrel Jove.
Dies: dissabtes:
- 9/7: Festa San Fermín: Chupinazo
i Encierro amb Correfoc (21.30 h),
Sopar popular. Venda anticipada de
tiquets al Punt dInformació Juvenil.
(22.30 h), Exhibició de jotes a càrrec
del Ball de Gitanes de Lliçà dAmunt
(23.30 h)
- 16/7: Diversanit: practica el tir amb
arc, aprèn els ritmes més exòtics amb
el djembe, aprèn a construir-te les teves
peces de malabars, exhibició dels curts
realitzats pels alumnes de lIES Lliçà i
contempla el cel i els estels (a partir
de les 22 h)
- 23/7: Concert Arrel Jove: Willowisp,
Metrobellum, Los chicos del maíz i La
fábrica de flores (a partir de les 22 h)
- 30/7: La nit dels encanteris: Campionat
de futbolí (22 h), Exhibició de dansa

agenda

del ventre (22.30 h), Batucada (23.30
h), Jam session (1 h) i sessions de Chill
Out i espectacle de malabars.
EXPOSICIÓ ITINERANT

Obres de joves artistes
locals

De Rocío Vidal, Núria Ramon,
Montse Calls i Míriam Càrdenas
Dies, llocs i horari:
- del 4 al 10 de juliol: Ateneu LAliança
(de dilluns a divendres, de 18 a 21 h, i
diumenge, de 10 a 13 h)
- de l11 al 16 de juliol: Centre Cívic
Palaudàries (de 16 a 22 h)

ALTRES
PROPOSTES:
FESTA DE BARRI

Mas Bo
Dia: dissabte 2 de juliol:
Horari i programació:
- 9 h: Cercavila
- 10 h: Tres trons dinici de la festa
- 10.30 h: Presentació de la festa de
barri amb un pregó a càrrec dels
membres de lAV Mas Bo i un esmorzar
per als nens i nenes
- d11 a 14 h: Activitats infantils a càrrec
del DJ Showman Antonio Serrano
(diploma per a tots els participants)
- de 13 a 14 h: Lhora del tapeo (tapa
gratuïta amb cada consumició)
- 16 h: Campionat de boxes (incripcions
gratuïtes) i jocs infantils de tarda (amb
jocs daigua) a càrrec dAntonio Serrano
- 18 h: Concurs de karaoke infantil
- 20 h: Concurs de karaoke dadults
- 22 h: Sopar de germanor (preus
populars)
- 23.30 h: Gran ball amb lOrquestra
Plata i, a la mitja part, castell de focs
artificials.
Lloc: barri de Mas Bo
Organitza: AV Mas Bo
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del món a càrrec de Irene Casanovas,
Emili Díez, Fulgenci Farré i Josep Vidal.
Hora: 22 h
Lloc: pati del recinte municipal Els
Galliners
Organitza: Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) de la Vall del Tenes
TORNEIG ESPORTIU

IV Copa Miguelense de
futbol sala

Premis econòmics per als equips
guanyador i finalista.
Dies: del 14 al 30 de juliol
Lloc: pista poliesporiva del Parc Esportiu
del Tenes
Inscripcions i més informació: 687
842 904 / 647 241 135
Preu: 160 euros per equip
Organitza: Futbol Sala Miguelense
FESTES

Festes de barri
Dies i llocs:
- 1, 2 i 3 de juliol: Ca lArtigues
- 8, 9, 10, 15 i 16 de juliol: Can Rovira
Vell
Organitzen: les AV dels barris
corresponents
EXCURSIÓ

Pineda de mar
Dies: del 9 al 16 de juliol o del 6 al 13
dagost
Hora de sortida: 15 h
Lloc de sortida: Casal dAvis
Inscripcions i més informació: Casal
dAvis
Preu: del 9 al 16 de juliol, 269 euros,
i del 6 al 13 dagost, 350 euros
(suplement per habitació individual: 105
euros)
Organitza: Associació Casal dAvis

ACTIVITAT

ACTIVITATS

Diapositives a la fresca

Tallers per a grans i petits

Dies: dijous:
- 7/7: Travessa Aigualluts boca sud del
túnel de Viella a càrrec de Tomàs Mas
de la Unió Excursionista de Sabadell
(UES).
- 14/7: Nepal, una passejada pel sostre

Mes: juliol
Més informació: 93 841 44 26 (tardes)
Organitza: Aula Artística

Activitat oberta a tothom. Després
de cada projecció, hi ha ressopó.

Lliçà en 5 minuts

Patchwork (costura), Dibuix i
pintura, i Restauració de mobles
(per a grans); Dibuix infantil i
manualitats, Manga i Restauració
(per a petits).

La participació,
a labast
Un dels reptes de lequip de govern a linici daquest mandat era caminar
cap a la coresponsabilitat amb la ciutadania en les preses de decisions
daquelles qüestions que afecten tot el municipi.
En aquests dos anys, sha anat avançant en aquest sentit, i sen pot fer
un balanç positiu, tant pel que fa als processos participatius que shan
impulsat com per la progressiva implicació de la ciutadania.
El següent pas és crear un espai adient per canalitzar i fer pràctica la
participació ciutadana. Aquest és lobjectiu del Consell Municipal de
Participació Ciutadana, un òrgan consultiu i de participació, regulat en
el Reglament Orgànic Municipal (ROM), en què els representants de la
ciutadania i els de lAjuntament debatin els principals afers del municipi.
Properament, es constituirà aquest consell que, de ben segur, afavorirà
que les associacions i els ciutadans, conjuntament amb lAjuntament,
caminem i busquem sortides conjuntes a tantes necessitats que té aquest
poble.
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