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Benvolguts veïns i veïnes:
Amb l´ estiu, arriba el tercer número de la nostra
revista l´ Espina.
A part de les seccions habituals com el Racó del
Benestar, la Cuina de la Dolors, l´ Espai Web, l’
Escola es Consolida, etc., que ja es van consolidant
de forma fixa i van dotant de personalitat a la
revista, aquest cop us demanem que participeu
donant la vostra opinió en el procés de pacificació
del carrer Major del poble.
No deixeu de llegir-vos l´ interessantíssim article
sobre el Pedrís de la Montserrat Freixanet, doncs
és una petita però entranyable part de la història
del municipi.
Finalment, amb l´ estiu arriba també la Festa
Major, que aquest any se celebrarà del 3 al 6 d´
agost, i des d´ aquesta editorial us convidem a
participar-hi i col·laborar-hi, doncs la festa es de
tots i per a tots.
Esperem que gaudiu de la lectura de tots i cadascun dels articles i ens tornem a retrobar a la tardor.
Jordi Coca. Coordinador de l´ Espina

La pacificació del nucli antic. Digues la teva!
Collsuspina té una gran afluència de turistes els
caps de setmana. Un dels principals atractius
tant pels que venen, com pels que hi vivim, és el
contacte amb la natura i la tranquil·litat. Per garantir-la, des del consistori creiem que seria molt
positiu pacificar el carrer Major, però primer voldríem escoltar que hi teniu a dir els veïns i veïnes.
La intenció de l’ Ajuntament és escoltar-vos en
aquesta i altres decisions importants del poble, és
per això que hem decidit crear quelcom similar a un
“Consell Assessor” que aporti diferents mirades sobre els problemes o actuacions que se li plantegin.
És per això que us convidem a una primera reunió
per parlar sobre la pacificació del carrer Major i
per presentar aquest espai de participació del
que podeu formar part, si així ho desitgeu i si us
podeu comprometre a assistir a reunions.
Presentarem el procés el proper dissabte 1 de
setembre a les 18h al Local Social i Cultural “Ramon Cabanes”. Us animem a participar-hi ja que
és entre tots que hem de decidir quin model de
poble volem.
Us hi esperem!
Oriol Batlló. Alcalde de Collsuspina
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EL RACÓ DEL BENESTAR per Xavier Vinuesa
“Només si els nens poden viure avui plenament
com a tals, demà seran persones adultes en la
plenitud del seu potencial. El capgròs no es fa un
millor gripau si se’l força a viure fora de l’aigua
prematurament. Així també, el nen no desenvolupa millors qualitats humanes si es reprimeix els
seus impulsos naturals, si se l’obliga a portar-se
com un petit adult que ha d’estar durant moltes
hores immòbil, callat, assimilant coneixements en
proporcions regulades científicament per mitjà de
lliçons verbals, seguint exercicis predeterminats,
d’acord a un horari organitzat per especialistes en
pedagogía.
JOSÉ ORTEGA I GASSET
La temàtica de la qual avui us vulll parlar és l’escola lliure, una forma
diferent d’educar, una forma diferent de viure. Seria difícil definir,
en poques línies, el que representa l’educació lliure. Cadascun dels
projectes, grups de criança o escoles d’educació lliure tenen uns
components propis que els fan especials i diferents dels altres.
Paraules com respecte, cuidar, confiança, límits, disponibilitat
dels adults, no judici, conseqüències lògiques i que ajuden
l’infant –en comptes de premis i càstigs extrínsecs--, acompanyament emocional, vivència, amor, etc.
Val a dir que el funcionament de les escoles rurals, com la del nostre poble Collsuspina, tenen unes similituds amb les escoles lliures,
grups reduïts, portes obertes, participació activa dels pares, malgrat encara difereixen força del que s’entén com a educació lliure.
Totes les escoles d’educació lliure acostumen a ser espais poc
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massificats, amb una ràtio promig d’1 adult/a per cada 6 o 7 nens
i nenes. Això no implica que un adult/a estigui sempre amb un
mateix grup de nens i nenes, ni que aquests estiguin sempre en
companyia dels mateixos nens i nenes. Ben al contrari, l’agrupament dels nens i nenes es crea de manera espontània en funció
dels propis interessos i afinitats.
Val a dir que no existeix cap currículum previ, o bé que el currículum d’aquestes escoles es va generant en l’acció. No s’estableixen
uns continguts que cal donar obligatòriament en un moment
determinat del procés educatiu, ni s’obliga tampoc a que una majoria de nens/es o adults/es imposi la seva decisió a les minories o
als individus. De fet, totes les activitats proposades pels adults o
per altres nens i nenes són, en principi, voluntàries, ja que no són
més que propostes d’experiències, a partir de les quals cada nen
i nena, des de la percepció del seu estat i de les seves necessitats
actuals, ha de decidir si desitja o no acceptar.
En resum, l’educació lliure pretén ser una relació educativa
basada en l’acceptació i el respecte per la persona, que se sosté
en la idea que la principal funció de l’educació no és preparar
individus per incorporar-se al món laboral, sinó que representa
un compromís per entendre i ajudar l’altre a desenvolupar-se en
totes les seves dimensions.
Rebeca Wild, pedagoga alemanya, va fundar fa anys a l’Equador
una de les primeres escoles lliures al món, és l’escola Pesta. Si voleu entendre amb més profunditat l’estructura i el funcionament
d’aquesta manera d’educar us recomano el següent enllaç: http://
vimeo.com/4211517

La Cuina de la Dolors
“Liquat en verd”
Quan arriba la calor ens ve de gust menjar
plats freds i de ben segur que tots en
sabem preparar.
Darrerament, he sentit dir a la senyora Mª
Teresa Guardiola, que és molt important per
la nostra salut, consumir verdures crues.
Una possible variant al ja conegut “gazpatxo” podria ser un triturat o liquat en verd.
• Enciam (si en tenim de més d’una
classe, millor).
• Fulles tendres de bledes.
• Fulles d’espinacs.
• Fulles de remolatxa.
• Un pebrot verd.
• Un carabassó molt tendre.
• Un cogombre (si el tolerem bé).
També hi afegirem:un gra d’all, 1/2 ceba
tendra, una mica de julivert, oli d’oliva,
vinagre, sal i 1/2 litre d’aigua.
Ho triturem tot i ho tastem per si cal rectificar algun ingredient.
Si utilitzem la Termo-mix, possiblement
no caldrà colar-ho. Si no és així, un cop
triturat, ho passem per un colador xinès.
Servir ben fred.
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Collsuspina camina
Parteix de la iniciativa d’un grup de
vilatans i vilatanes aficionats a la natura
i amb ganes de conèixer l’entorn natural
del poble. Organitzar amb aquest fi ha
estat la llavor que ens ha impulsat a fer un
pas més i a plantejar una associació que
formalitzi l’activitat.
Amb aquesta associació pretenem donar
impuls a la iniciativa i fer possible de
manera conjunta noves fites. Així mateix,
la visibilitat de l’associació al poble, permetrà a qui encara no coneix Collsuspina
Camina, poder apropar-se i possibilitar
l’adhesió en cas que n’estigueu interessats
i interessades.
A qui va dirigit
A tothom qui vulgui gaudir de la natura i
participar de l’entorn natural del poble.
El tipus d’activitats que es desenvolupen
en el marc de la natura, són d’acord a les
inquietuds de les persones que hi formen
part, responent als interessos comuns i
fent d’atractor cap a noves activitats que
des de la iniciativa individual son més
complexes de portar a terme.
Amb la voluntat de ser una entitat participativa, inicialment es plantegen diferents
nivells i tipologies d’activitat:
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• Dificultat baixa, sortides i excursions a l’abast de
tothom, independentment de dominar una tècnica o estar més o menys entrenats.
• Nivell mig, sortides i excursions per membres de
l’associació que tenen costum de fer esport amb
certa regularitat, independentment de si dominen o no una tècnica.
• Nivell avançat, sortides i excursions que requereixen d’una certa condició física i una coneixença i
domini d’una certa tècnica.
Valors del projecte
Collsuspina Camina vol fomentar el coneixement i
respecte de l’entorn més proper, com de la natura en
general. Així mateix, des de l’associació, creiem i ens
orientem a fer valer els valors del vincle, l’ajuda mútua i la
coparticipació entre diferents persones i grups del poble.
Objectius
Collsuspina Camina, proposa uns objectius alienats
amb la fase inicial de l’associació i que a mig termini
ajudin a configurar un calendari d’accions:
• Consolidar un grup que permeti l’inici de l’associació
• Preparar itineraris de caire cultural, paisatgístic, ...
• Conservació de rutes i llocs d’interès
• Promocionar activitats i elements que permetin
un tipus de turisme sostenible
• Fer partícips al jovent del poble de les activitats
de l’associació

Calendari
Collsuspina Camina ha creat un calendari de sortides i caminades amb una periodicitat inicialment
mensual, tot i que no es descarta la possibilitat de
realitzar sortides més periòdiques segons demanda
o temporada.
Properes sortides:
• 8 de juliol: Puigsacalm
• 11-12 d’agost: Acampada
• 15-16 de setembre: Núria - Coma de Vaca - Queralbs
• 14 d’octubre: Les Agudes
• 11 de novembre: Pol
• 9 de desembre: Sant Llorenç del Munt
Persones
L’equip organitzador de Collsuspina Camina el
formen persones voluntàries que es reuneixen
periòdicament per mirar les diferents rutes, preparar
les sortides i programar-ne de noves. Val a dir que
aquest equip no és un espai tancat, ans al contrari,
vol ser un espai totalment obert a qualsevol persona
que vulgui formar-ne part activament.
2.0
Per seguir-nos visiteu el nostre lloc web
https://sites.google.com/site/caminacollsuspina/
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L’Ajuntament informa
Els Ventets, el llegat

Obres de substitució de la canalització del
Torrent de Santa Coloma
El passat mes d’abril es van iniciar les obres de substitució de
l’antic tram de canalització del torrent de Santa Coloma i ja
gairebé han finalitzat. Ha estat una obra dura i plena d’entrebancs, ja des del seu naixement. Al 2006 arribà a l’Ajuntament
un informe de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua)
que obligava substituïr el primer tram de canalització
de torrent, que suposa el carrer de l’esport i voreja el
camp de futbol, atès que no complia els requeriments
mínims de diàmetre del tub. A saber: calia substituïr el
col·lector existent de 1,5m de diàmetre per un de 3,3m.
Per tal de donar una solució, l’Ajuntament sol·licità una
subvenció a la Generalitat perquè financés una part
de l’obra i n’abaratís el cost als propietaris afectats.
Un cop aprovada la subvenció, ja al 2011, es procedí al
concurs per adjudicar l’obra a l’empresa constructora
que, entre altres requisits, presentés el pressupost més
baix i, en conseqüència, afectés en menor mesura a les
butxaques dels propietaris. Dels 388.194€ inicialment
pressupostats, s’arribà a una adjudicació de 228.418€.
Prohosa fou l’empresa adjudicada.
En el transcurs de l’obra s’esdevingué un accident amb
el cable d’enllumenat de Fecsa que abasteix el poble
d’energia elèctrica. Per un error de càlcul i de projecció
dels tècnics de la multinacional, el cable principal fou
malmès durant les excavacions. Aquest entrebanc
dilatà el període d’execució de l’obra i, a més, deixà la
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població sense subministrament elèctric durant gairebé 12 hores;
a despit de la perillositat, cap operari no va resultar ferit. Un cop
solucionat el problema, es reinicià l’obra fins avui, que ja la tenim
pràcticament acabada.

Era l’any 1969, quan en Josep Tápies i la
Maria Cendrós, veïns de Terrassa des del
seu casament, van escollir Collsuspina per
construir-hi la casa dels seus somnis; Els
Ventets.

Va ser fins l’estiu de 2009 que any rere
any feien vida a Collsuspina, data en que
en Josep va abandonar-nos. El febrer del
2012 va ser el cor de la Maria qui va deixar
de bategar i va portar-la altre cop al costat
del seu inseparable Josep.

El matrimoni Tápies-Cendrós, per demostrar l’amor i l’estima que tenien vers el
poble, van deixar de llegat a l’Ajuntament
de Collsuspina la finca “Els Ventets”.
Al ple municipal, a data 14 de juny de
2012, es va acordar:
”Acceptar el llegat a favor de l’Ajuntament
de Collsuspina, que figura en el testament
de la senyora Maria Cendrós Pijuan, i acceptar els gravàmens onerosos imposats
en el testament i en la instal·lació d’una
placa commemorativa en honor al seu
difunt marit”.
En pau descansin.

ESPAI WEB 2.0 per Ernest Cabanas

L’escola es consolida
XERRADES A L’ESCOLA
Durant aquest segon trimestre hem tingut diferents xerrades sobre temes relacionats amb l’esport i el medi ambient.

http://www.paelladebits.cat/
Paella de Bits és un projecte molt ambiciós tirat endavant per un grup de joves
sense ànim de lucre. Senzillament, fan el
que els agrada i ho posen a disposició del
públic.
La web treballa principalment sobre dos
eixos: la tecnologia i el català, conscients
que en aquest àmbit el “blogging” en
català coixeja una mica i amb aquest
projecte volen posar-hi el seu petit gra
de sorra.
A la web hi pots trobar articles de tot tipus; Internet, programari, mòbil, “tablets”
, tecnologia, Apple, Android , Windows,
Linux, web 2.0...
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ALTAVEU.cat
http://www.altaveu.cat/
L’altaveu.cat és una agenda de concerts,
un espai on trobar els concerts que es fan
i s’han fet arreu dels Països Catalans, tant
de grups d’aquí com d’allà.
L’objectiu que pretén aquesta web és
aglutinar totes les pàgines web on trobar-hi concerts en una sola, de manera
que els usuaris puguin tenir un accés
ràpid a tots els concerts que s’hagin de
realitzar i també serveixi com a un històric
dels concerts ja realitzats.
Actualment hi ha 2.685 concerts.
També podeu completar la informació amb
una altra pàgina: quitocat.cat amb igual
agenda de concerts, però aquesta és mantinguda per la mateixa comunitat d’usuaris.
Inclou informació d’artistes, locals i sales...

DIARI GRAN DEL SOBIRANISME
http://diarigran.cat/
Publicació d’opinió amb una llarga llista
de blocaires col.laboradors , com Josep
Bargalló, Núria Cadenes, Bernat Joan etc...
Pots participar activament al blog, simplement t’has d’enregistar i podràs comentar
els articles de tots el col.laboradors.

Ernest Cabanas
@ernest1714
ernest1714@gmail.com

Xerrada sobre el patinatge
La Laura Font, que fa patinatge a Tona,
ens va explicar com es fan servir els patins
sobre rodes. També ens va dir que és un
esport bo per la salut i que es pot practicar a totes les edats.
Els patins que fa servir tenen 4 rodes. S’ha
d’entrenar molt i pots patinar sol, amb
parella i amb grup de 21 persones.
No es cap esport olímpic.
La Laura ens va posar 1 vídeo molt xulo i
finalment ens va recomanar fer com ella,
practicar un esport que ens agradi.

Visita de la Sofia Vila, voluntària als
Jocs Olímpics de Barcelona el 1992.
Quan va venir la voluntària olímpica que
es deia Sofia Vila, ens va explicar que una
vegada les olimpíades van ser a Barcelona. Van ser a l’estiu de de l´any 1992. La
seva feina als jocs olímpics era acompanyar els participants que venien de Mèxic.
Ens va ensenyar algunes fotografies de
diferents moments dels jocs, un llibre,
les mascotes dels jocs, el seu carnet de
voluntària i la medalla que els van regalar
al final.

Hoquei
A l’escola de Collsuspina ens ha vingut el
pare de l’Eloi Arias a fer una xerrada sobre
l ‘Hoquei. Ens va explicar que quan ell era
jove havia jugat molts anys de porter.
L’ Hoquei és un joc d’ equip, hi ha diferents tipus d’ Hoquei: Hoquei sobre gel,
Hoquei sobre rodes i hoquei herba. A
L’hoquei sobre gel juguen en equips de 5.
Juguen quatre jugadors i el porter. Es juga
amb proteccions, estics, i el porter ha de
dur casc. El porter s’ha d’entrenar protegit
com als partits. És un esport molt ràpid i
has d’estar molt ben entrenat.
Vam veure una presentació que ens va
preparar, l’equip de porter, l’estic i tot
el que fa falta per jugar... ara només ens
queda fer un partit de veritat!
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GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal a l’oposició
El POUM no tira endavant
En el número d’hivern d’aquesta revista
us dèiem “El POUM tira endavant”, i ens
n’alegràvem. Doncs no. La Generalitat no
dóna a l’Ajuntament la subvenció necessària per fer el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Ja sabem que ens trobem
en temps de retallades, però nosaltres ja
havíem obtingut el “sí”, i l’equip de govern
actual ens va dir que havien progressat en
els contactes amb la Generalitat. Si ara els
han dit que no, potser ho haurien hagut
de negociar amb una mica més de tenacitat. I demanar-nos ajuda per fer pinya
entre els dos grups del Consistori. Però no
ha estat així.
Local social o aigua bona?
Local social. L’aigua passa i continuarà passant per les noves canonades
carregada de calç, començant així el
procés d’obstrucció que va acabar amb
les canonades velles i sense que millori la
qualitat de l’aigua que ens entra a casa.
Mentrestant, la divisió mòbil del Local
Social va endavant.
Nosaltres ho hauríem fet al revés, perquè
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són molt poques les vegades que el Local
Social és necessitat per més d’un grup de
persones, mentre que l’aigua ens entra a
casa tot el dia, cada dia. Ah! I en les obres
del Local, ha desaparegut un gran mirall
—que nosaltres ens vam trobar i que
deuria costar molts diners— que servia
per fer classes de dansa.
Parades d’autobús
Ens alegrem que s’hagin posat en servei
les dues parades d’autobús al Raval
Picanyol. Ara toca fer l’acció que justifica
aquest esforç, altrament desproporcionat
per a la població del nostre municipi: negociar i guanyar que es pinti un pas zebra
que permeti travessar la carretera amb
seguretat a l’alçada del Camí Ral novament urbanitzat i del carrer d’en Picanyol.
Com està això?
Adjudicació del Casal d’Estiu
L’Ajuntament ha adjudicat la realització
del Casal d’Estiu 2012 a dit, a l’entitat que
ha volgut, sense sotmetre-ho a concurs.
Això és tot el contrari del que va fer l’any
passat, que va tenir un interès molt gran
a convocar concurs, fins i tot animant a
presentar-s’hi algunes entitats que no en

tenien intenció, i prenent decisions abans
de prendre possessió. Això desemmascara
del tot, si és que quedava algun dubte, les
intencions de l’equip de govern, que no
eren altres que foragitar els organitzadors
del Casal dels estius anteriors.
Ara vigilarem si s’han fet altres adjudicacions a dit, i us ho explicarem.
I, tot parlant d’estiu, la piscina es tancarà
cada dia a les 7 de la tarda, i no a les 8
com els anys anteriors. Hi haurà persones
que, en arribar de treballar, no tindran
temps per fer una capbussada.
Una gestió absolutament clara i una
comunicació àgil
Això prometia Ara Collsuspina a la seva
campanya electoral. El 7 de maig de 2011,
a la seva presentació al Local Social, ens
explicaven el pressupost municipal en
llenguatge fàcil, i prometeren de fer-ho
així cada any. Vosaltres ho heu vist?
Van distribuir la publicació “Ara fem 100
dies” amb l’estat de comptes de la Festa
Major 2011. Des de llavors, ¿heu vist l’estat
de comptes de la Trobada de Puntaires,
de la Piscina, de l’Onze de Setembre, de
la Cavalcada dels Reis, de l’Aplec, de la
Pedalada, de la Festa de la Gent Gran...?

Nosaltres sempre preguntem per aquestes coses als Plens municipals. Sempre
diuen que ha anat molt bé i que estan a
punt de tancar els comptes i donar-los. Si
algú els ha vist, que ho digui. I el projecte
de les actuals obres del Local Social, s’ha
explicat?
Estan molt bé les constants iniciatives
festives i socials. Però governar un poble
és alguna cosa més que fer festes.

Grup Municipal Ara Collsuspina

1 any de bona feina
Ara és el moment d’escriure aquest article; celebrem 380 dies d’haver acceptat la
responsabilitat de governar Collsuspina.
Durant aquests dies, hem tingut temps
de fer moltes coses, i ara és, per nosaltres,
moment de reflexió i de valoració de la
feina feta. Us en volem fer cinc cèntims.
Us hem convocat vàries vegades per
explicar-vos projectes que creiem
interessants, com el projecte Collsuspina
2.0, una aposta per les TiC (Tecnologies
de la Informació i la Comunicació), amb

la sessió informativa sobre el Guifi.net.
També hi va haver, en una altra línia, la
sessió informativa del model de recollida
d’escombraries, i la sessió informativa dels
120 dies de govern.
Una altra iniciativa orientada a afavorir la
proximitat i la comunicació entre el consistori i els collsuspinecs i collsuspinenques, ha estat la creació del grup “Ajuntament de Collsuspina” del Facebook, on
l’equip de govern hem fet més de 100
entrades directes, i on uns 60 veïns també
han escrit, espontàniament, informant de
diversos actes i activitats, intercanviant
consells de seguretat, donant informació
sobre el projecte de govern, etc.
Com varem declarar des d’un inici, creiem
que el món evoluciona cap a un nou model de comunicació, que a través de les
noves tecnologies, fa més assequible la
informació i esdevé compensador de diferències socials, en posar la informació i el
coneixement a mans de tothom. Per això,
hem apostat per preparar i equipar el
nostre municipi per estar al dia en aquest
aspecte. A més del grup de Facebook i la
formació en 2.0, hem enviat rigorosament

els butlletins digitals amb les notícies i
agenda, a tots els qui heu demanat ser
informats per aquest canal.
Com que sabem, però, que aquest tipus
de canvi ha de ser progressiu, i no ha de
suposar un greuge per ningú, (i en cap cas
pels qui no tenen Internet), hem instal·lat
les cartelleres, una a cada barri, on anem
penjant les informacions més destacades
del poble.
També hem utilitzat els diaris convencionals, sobretot el 9 nou, on ens han
publicat notícies, una mitja d’1,3 notícies
al mes.
En la línia de l’atenció directa, no podem
ni comptar les vegades que hem donat
les explicacions de la gestió de govern
que els veïns i veïnes ens heu plantejat
pel carrer, concertant visita o a través del
correu electrònic.
Volem agrair, a tots i totes, aquest interès
pel que passa al municipi. Són els vostres
suggeriments, propostes i allò que ens
qüestioneu, el que fa més sòlid el nostre
projecte, i el fa créixer dia a dia.
Des de l’àrea de gent gran, a més de les
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formacions relacionades amb la informàtica, s’han organitzat uns tallers de
memòria que han estat molt ben valorats
pels participants.
A part de treballar per “les persones”, de
treballar per “la participació” i de treballar
per “la transparència”, al nostre programa electoral, apostàvem per una visió
global dels diferents nuclis com a “un sol
municipi”. En aquesta línia, hem executat
les obres del Camí Ral i hem celebrat una
festiva plantada d’arbres, gràcies a la
col·laboració del tots i totes, donant nova
força i participació a l’Aplec de la Sardana
al fer-los coincidir el mateix dia.
La festa Major de l’estiu passat, a més, va
comptar amb alguns actes realitzats al
Raval Picanyol i a les Casetes. L’èxit dels
mateixos ens empeny a tornar a programar-hi actes enguany.
Per altra banda, hem demanat un estudi
estadístic dels aforaments de la carretera,
per començar a treballar la possibilitat
d’habilitar un pas segur cap al Raval
Picanyol, per a vianants i bicicletes, que
permeti a xics i grans, travessar d’una
banda a l’altre sense perill.
14
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Tot i això, ens queden pendents actuacions d’unificació dels nuclis. Tenim encara
tres anys per endavant, que ens han de
permetre afavorir que cada dia tots ens
sentim una mica més habitants d’un
mateix municipi.
L’escola era un altre puntal del nostre
projecte. Les relacions del consistori
amb l’escola s’han fet més estretes i s’ha
aconseguit que el Departament d’Educació instal·li bombes de calor per garantir
el benestar dels alumnes a les aules.
Alhora, aquest canvi ha suposat un estalvi
energètic i un benefici mediambiental i
econòmic.
Finalment parlàvem, al nostre municipi,
de “medi ambient”. Hem treballat per la
millora en la gestió de residus, instal·lant
contenidors de recollida d’oli. Hem de
millorar, encara, la gestió de la fracció
orgànica i de la poda. No ens n’oblidem,
al contrari, ja tenim en ment iniciatives en
aquesta direcció. Aprofitem per demanar novament la col·laboració de tots
en aquests aspectes tant importants pel
nostre municipi, tant a nivell econòmic
com de conservació del medi.

A més de tot això, i com ja sabeu, des
del grup de govern hem treballat per
conservar les festes del poble (Aplec de la
Sardana, Castanyada, Carnestoltes, Festa
dels Avis, Nadal...). Hem organitzat ja dues
revetlles populars de Sant Joan i continuem tirant endavant la Festa Major, amb la
mateixa il·lusió del primer dia.
Continuem garantint la continuïtat de
serveis com la piscina i els casals d’estiu.
Vetllem per altres millores que el municipi
necessita: torrent de Santa Coloma, millores al Local Social...
Ara, ens farem càrrec també de la gestió
de l’herència de la finca “Els Ventets”. I ho
farem tant bé com sabrem, partint, com
sempre, dels interessos i necessitats del
municipi.
Tot això i...només som quatre regidors! Per
això tenim clar que no hagués estat possible sense la col·laboració de tots els que ens
heu donat suport i heu estat al nostre costat durant aquest primer any de govern. En
aquest sentit només ens queda donar-vos
les gràcies i assegurar-vos que continuarem
treballant amb empenta i rigor.
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