




SALUTACIÓ 

 
Estimats veïns i veïnes, 
 
L’any 2017 ha estat i continua essent un any molt mogut políticament, però 
l’ajuntament, al marge d’ideologies polítiques ha de continuar amb el dia a dia 
del poble. Serà una tasca més o menys difícil però cal tirar Benavent endavant i 
això és el que fem i continuarem fent. 
 
Si en l’anterior Alendir us parlàvem de la importància de la informatització dels 
sistemes de gestió municipals per tal d’atansar l’administració als ciutadans, 
aquest any hem aconseguit que al poble hi arribi la tant esperada fibra. Poder 
tenir una bona connexió a Internet, és avui en dia, fonamental tant per 
empreses com per particulars. 
Cada dia més utilitzem la TV a la carta, ens comuniquem a través de veu IP i 
videoconferències, utilitzem el correu electrònic en comptes del correu postal, 
comprem i realitzem tràmits directament a través d’internet,.... i és per aquest 
motiu que avui en dia necessitem una bona connexió a la xarxa per estar 
connectats al mon. 
També us hem de parlar d’altres grans projectes com és la construcció de la 
pista poliesportiva que tindrem aquest 2018 a la zona del camí de la Bassa, a 
tocar del centre del poble i de moltes millores que hem anat realitzant que 
podreu trobar en aquesta publicació.  
Podreu veure que, en l’apartat cultural, Benavent és un poble molt actiu. Des de 

la regidoria de cultura i molt especialment a través de les diferents entitats 

locals és fa una gran feina en favor de l’oci, la cultura i les festes, tal com ho 

podeu veure mensualment en l’agenda cultural. 

Benavent és un poble viu, sempre ho ha estat i sempre ho estarà, i això és 

perquè els benaventins som gent amb moltes ganes de fer coses, de treballar 

plegats per fer un poble i un país cada dia millor. 

Manel Català i Ros 

Alcalde de Benavent 

 



ARRIBADA DE LA FIBRA A BENAVENT 
Durant el passat mes d’agost  es va iniciar el cablejat amb fibra òptica a Benavent 
gràcies a l’acord entre l’operadora Adamo Telecom i l’Ajuntament. Amb aquesta 
actuació, els veïns poden gaudir de l’Internet més ràpid del país a una velocitat de 
1.000 Mb de descàrrega i 300 Mb de pujada a preu molt competitiu. 
 
 Això suposarà un salt qualitatiu en la capacitat i velocitat d'accés a Internet de 
totes les llars i les empreses del poble, servei clau per al desenvolupament 
personal, social i empresarial de la zona i dels seus habitants. 
L’ajuntament ha realitat una inversió de 40.000 € consistent en la portada del cable 

des del terme municipal de Rosselló fins a l’entrada del poble al carrer Progrés. Per 

la seva part Adamo ha realitzat el 

desplegament per tots els carrers del poble 

que permet l’arribada de la fibra a tots els 

usuaris. 

 

                          

ARRANJAMENT D’UN TRAM DE VORERA  
DEL CARRER PROGRÉS.  
Una de les necessitats del poble actualment és la millora i arranjament de les zones 

deteriorades dels carrers. L’any 2016 es varen fer diverses actuacions a la part 

centrar del poble. Actualment s’està procedint a l’arranjament de la vorera situada 

a la part final del carrer Progrés que estava molt deteriorada. El cost de l’obra és 

de ............. 



PROJECTE DE LA PISTA POLIESPORTIVA 
Per tal de poder construir una nova pista poliesportiva, actualment s’estan 
realitzant els tràmits adients per tal de poder realitzar una ocupació dels terrenys 
que es troben al costat del camí de la Bassa i que estaven previstos com a 
equipaments per les normes subsidiàries de planejament urbanístic. 
Això ens permetrà, dins l’any 2018, la construcció d’aquesta obra que tanta falta 

ens fa per poder tenir un espai adient on els benaventins puguin practicar esport o 

realitzar-hi tota mena d’actes. 

En una primera fase 

es preveu la 

construcció d’una 

pista poliesportiva 

descoberta, 

preparada per tal que 

en properes fases es 

pugui cobrir, tancar i 

afegir equipaments 

complementaris.  

 

 

 

ARRANJAMENT DE 
L’ESGLÈSIA PARROQUIAL 
 
Des de l’Ajuntament sempre s’ha col·laborat a 
l´hora de realitzar millores a l’església 
parroquial. Es tracta d’un edifici emblemàtic 
del poble i al que cal dedicar-hi inversions per 
poder-lo mantenir en condicions. 
 

Ara, gràcies a una ajuda de la Diputació de 

Lleida, arranjarem la façana, traurem humitats 

de l’edifici i sanejarem la part alta del 

campanar. El pressupost per a l’actuació es 

de...... 



XARXA DE DESFIBRILADORS 
L’Ajuntament de Benavent i la Cooperativa Agrària Progressiva Fruits de Ponent van 
segellar un acord de col·laboració per aprofitar l’aparell desfibril·lador que tenien 
instal·lat a l’interior de la Cooperativa per muntar-lo a l’exterior, així d’aquesta 
manera, qualsevol persona i en especial, els veïns de la zona, podran fer-ne ús en 
cas d’emergència. 
L’Ajuntament va assumir el cost 

d’aquesta instal·lació. Amb aquest 

desfibril·lador, Benavent compta amb 

aparells a la llar de jubilats, al Casal 

Cultural, al camp de futbol i a la 

Cooperativa i per tant, totes les zones 

del poble queden cobertes per poder 

actuar en cas d’urgència mèdica. 

CANVI D’EMPLAÇAMENT DE LA ZONA 
D’INSTAL.LACIONS DE LA LLAR D’INFANTS 
Amb motiu de la construcció de l’ampliació de la llar d’infants, la seva zona de 
serveis va quedar a les restes del que va ser l’edifici dels vestidors de l’antiga pista 
poliesportiva. Actualment aquesta zona estava totalment deteriorada i calia fer-hi 
una actuació. 
Aquesta ha consistit en canviar d’emplaçament els serveis (Caldera calefacció, 
quadres elèctrics, aigua,...) situant-los a l’interior del nou edifici que encara està 
inacabat.  
En un futur, caldrà decidir els usos que se li poden donar, arran de la baixada 

d’alumnes de la llar d’infants. 



CANVI D’UBICACIÓ DELS CONTENIDORS  
DE LA PLAÇA MAJOR 
L’illa de contenidors que hi havia emplaçada a la Plaça Major, ha estat canviada 
d’ubicació, desplaçant-se al Carrer Pau Casals.  
Tot i que en els propers mesos es produirà el canvi al nou sistema de recollida en 

illes calia donar una solució provisional als problemes d’emplaçament dels 

esmentats contenidors. 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANJAMENT DE CAMINS 
En col·laboració amb la Comunitat de Regants s’han efectuat diverses millores en 

camins del terme municipal.  

S’han entubat diferents trams de braçals de rec que estaven al costat de camins i 

així s’ha millorat el pas de vehicles. 



L’ESCOLA DE MÚSICA JA IMPARTEIX LES CLASSES 
AL NOU ESPAI SITUAT A L’EDIFICI DEL CONSULTORI 
MUNICIPAL. 
Des del mes de setembre d’aquest mateix any, alumnes i professors de l’escola de 

música municipal ja compten amb les noves instal·lacions situades al primer pis de 

l’edifici del consultori municipal. L’espai compta amb quatre aules adequades per a 

impartir classes en grups petits o individualment i una aula gran per activitats de 

grup.   

Dins aquest curs s’ha dotat  

l’escola amb un nou piano 

elèctric per a facilitar les classes 

a l’alumnat. 

 

ENTRADA DE L'AVINGUDA 
PAISOS CATALANS DES DEL 
CAMÍ DE TORREFARRERA 
Al tram final de l’Avinguda Països Catalans en la zona on s’arriba al Camí de 

Torrefarrera hi ha un coll d’ampolla que fa que pugui ser una zona perillosa.  

Fa uns mesos es va moure el pal de 

telèfons que quedava al mig i 

properament s’ampliarà el pas, fent 

que aquesta entrada a la població 

millori considerablement el seu 

aspecte i la seva seguretat. 

L’actuació consistirà en l’ampliació 

de l’asfaltat amb la mateixa amplada 

que la resta de l’avinguda i la rebaixa 

de l'accés al col·lector. 



MILLORES A L’ESCOLA 
Aquest any també hem aprofitat els mesos d’estiu per pintar diferents 

dependències de l’escola. D’aquesta manera millorem l’aspecte dels diferents espais 

que la formen i fem que l’edifici on els nostres infant es formen, sigui més acollidor. 

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT I LOCAL DE JOVES 
En col·laboració amb el Consell comarcal del Segrià, aquest any, a través del Pla 
Local de Joventut, i d'acord amb el que varen demanar els joves, s’han organitzat 
els cursos següents: 
 Curs de preparació per al nivell d’informàtica ACTIC 2. 
 Curs de carretoner. 
 
Des de l’Ajuntament s’ha equipat el local dels joves amb un ordinador preparat per 
a la utilització de jocs amb una pantalla gegant i actualment s’està posant en marxa 
la gestió de l’espai (situat a la segona planta de l’edifici de les antigues escoles ) 
 
També, a petició d’un grup de joves, s’han instal·lat 
unes barres a la plaça Dr. Maeso, per a la pràctica 
de l’esport. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST 2017 
El ple de l’Ajuntament en data 4 d’abril de 2017 en sessió extraordinària, va aprovar 
el pressupost municipal de l’any 2017 per 5 vots a favor de PDCAT i PPC i 4 vots en 
contra de TJxB-CP i  ABEHDG-AM. 
El pressupost  d'ingressos va ser de 1.197.717,02 € i el de despeses de 
1.197.559,80€ que van estar distribuïts de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGAMENT A PROVEIDORS 

Resum d’ingressos per capítols Import 

Impostos 590.000,00 € 

Taxes i altres ingressos 148.900,00 € 

Transferències corrents 388.722,00 € 

Ingressos patrimonials 20.000,00 € 

Subvencions 50.095,02 € 

TOTAL 1.197.717,02 € 

  

Resum de despeses per capítols Import 

Despeses de personal 283.009,80 € 

Despeses en béns corrents i de serveis 626.550,00 € 

Despeses financeres 12.700,00 € 

Subvencions 17.700,00 € 

Fons de contingència 12.000,00 € 

Inversions reals 174.000,00 € 

Amortitzacions prèstecs 71.600,00 € 

TOTAL 1.197.559,80 € 



ORDENANCES FISCALS PER AL 2018 
Per al proper any els canvis més importants en les ordenances fiscal seran els 

següents: 

A) Impost sobre bens immobles: El tipus de gravamen serà el 0,79% quan es tracti 

de béns immobles de naturalesa urbana, i el 0,50% en el cas de rústica. Això, 

juntament amb la rebaixa del valor de les bases imposables, suposa un ....% de 

rebaixa en l’impost d'urbana respecta en anys 

anteriors. 

A partir d’aquest any hi haurà una bonificació del 
25,00% de la quota íntegra de l’impost, sempre 
que així ho sol·liciti l’interessat, a favor de titulars 
de família nombrosa que ho siguin en el moment 
de la meritació de l’impost, i quan tots els 
membres de la unitat familiar estiguin 
empadronats al municipi.  

B) L’impost sobre vehicles de tracció mecànica passa d’un coeficient de... A 1,20, 

quedant així l’impost a Benavent, dels més baixos de les poblacions properes. 

C) Es baixa l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres del 3% al 2,5% 

D) Es modifica la taxa de subministrament d’aigua i clavegueram d’acord amb el 

que estipula el contracte vigent. 

E) Es deixen sense efecte les ordenances per a la utilització de maquinària industrial 

i la taxa per a la instrucció i celebració de matrimonis civils. 

 
CANVI DE DOMICILI DE VEHICLES A TRAVÉS DE 
L’AJUNTAMENT  
A partir d’aquest mes de desembre, gràcies a un acord signat amb la “Jefatura 

Provincial de Tráfico”, es poden realitzar els tràmits per al canvi de domicili de 

vehicles a les oficines del nostre ajuntament.  

D’aquesta manera s’agilitzen els tràmits i no cal desplaçar-se a Lleida. 

RECORDEU QUE ELS CANVIS HAN DE 

PRESENTAR-SE ABANS D’ACABAR L’ANY 

PER FER-SE EFECTIUS L’ANY SEGÜENT. 



SUBVENCIONS 2017 
Per al proper any els canvis  



GEGANTS 



FESTA MAJOR D’HIVERN 2017 

En temps de boires i fred, 

al bell mig de l’hivern, a 

Benavent fem una parada 

per celebrar la nostra 

Festa Major. Uns dies que 

van començar amb la festa 

del jovent i va acabar amb 

els actes per als més 

menuts..... i entre tant vam 

tenir multitud d’actes 

destinats a tots els públics 

i a totes les edats. Ball, 

animació, tradició, esports, 

menjar i beure, música,... 

 Aquest any, la pregonera 

de festes, va ser la Bena-

ventina Cori Calero, que 

ara també tots coneixeu 

per la seva trajectòria 

periodística, i que actual-

ment podem seguir per 

TV3. 



Abril Pichardo Magrí 

Pubilla Infantil 

Berta Rosell Piñol 

      Damisel·la Infantil  

Abril Tudela Pociello 

Damisel·la  Infantil 

Jordi Sales Vila 

Hereu Infantil 

Gerard Pla Vico 

Cabaler Infantil 

Anna Puig-gros Jordana 

Damisel·la 
Leyre Collado Romeo 

Damisel·la  

Bèlia Soliva Solans 

Pubilla 

Ramon Coiduras Morillo 

Hereu 

HEREUS I PUBILLES 2017 



ACTIVITATS  CULTURALS 2017 

FEBRER 

10 MANUALITAT, màscares 

de carnestoltes infantils. 
 

18 FESTA DE SANTA ÀGUEDA I 

CARNESTOLTES, l’Associació de dones  

ens va preparar una gran festa amb molta  
il·lusió com cada any.  
 
Després de la rua que  
va estar acompanya-

da amb els ritmes de 

la BATUKADA “Els 
Garnotes” es va po-
der ballar amb la mú-
sica d’ALEA QUAR-

24 X JORNADA DE FRUCTICULTURA, 

La X jornada de Benavent va tenir  un enfocament 
marcadament tècnic i va anar adreçat a la  difusió 
de les darreres i experiències sobre insectes plaga i 
fauna auxiliar en fructicultura. 

MARÇ 

24 MURAL DE PRIMAVERA, 

aquí en teniu una mostra. Els nens i 
nenes s’ho van passar d’allò més bé. 

29 HISTÒRIA PER ESCOLTAR. 

Unes alumnes de l’escola Sant Joan de 
Benavent ens va preparar una historia que 
elles mateixes es van inventar. 



ABRIL 

2 Ia TROBADA DE GEGANTS I GRALLERS. La festa va començar amb 

la plantada de gegants a la Plaça Major, tot seguit es va fer la cercavila pel municipi, 
juntament amb els Gegants invitats per l’ocasió. Vam poder comptar amb els colles 
de Torrefarera, Rosselló, Maials i de Bellvis. 

8 i 9 IV FIRA SALUT I BENESTAR. Per quart any consecutiu vam gaudir 

de la fira multisectorial i de teràpies naturals. Els assistents van poder assistir a con-
ferències, tallers, stands i espais infantils i tallers interactius. 



MAIG 

19 CONTE MUSICAL. Una de les professores 

de l’escola de música l' Intèrpret va contar un conte 
dirigit a tots els assistents.  

23 FESTA DE SANT JORDI—Diada de les Associacions.  

Tal com marca la tradició hi podíem trobar la parada de roses i llibres. Els nens i 

nenes van dibuixar i fer manualitats amb el lema de la diada. Un any més es van 
donar els premis al concurs de Fotografia que enguany el lema era “ Llocs 
emblemàtics de Benavent”. Al Casal Cultural  es va convidar a tothom a llegir en 
Veu Alta.  
A l’entrada a l’Ajuntament vam poder veure la demostració de puntes de coixí i per 
acabar la Festa la Degustació dels plats dolços i salats elaborats per les dones i 
homes de la nostra població. 



24 FESTA DE SANT JOAN, or-

ganitzada per l’Associació de jubilats. 
Es va repartir coca i xocolata per tots 
els assistents. Tot seguit van poder ba-
llar amb l’orquestra Pere Costa. 

17 FINAL DE CURS-AMPA, du-

rant tot el dia els nens i nenes de l’Escola 
Sant Joan, van poder jugar, ballar , gaudir 
de les exhibicions que es van preparar, 
berenar i sopar. 

JUNY 

30 SOPAR A LA FRESCA, orga-

nitzat per l’Associació de Dones i es va 
celebrar a la pèrgola dels jubilats 

JULIOL 

7, CAMINADA NOCTURNA.  

Va reunir un bon grup de gent 
disposada a passar-ho bé fent esport 
nocturn   

22, REVETLLA DE SANT JAUME,  organitzada per l’Associació de Jubi-

lats, on després de menjar-se un entrepà van poder ballar amb la música d’en Pere 
Costa 



AGOST 

19 CONCERT ACÚSTIC a l’aire 

lliure a la Plaça de l’Ajuntament organitzat 

per Ben-Rock. 

  

SETEMBRE 

10 DIADA NACIONAL  

Plantada de gegants i lectura de poemes 

24 TROBADA DE PUNTAIRES 

Amb la participació de puntaires  de més 
de 30 pobles de les Terres de Lleida i de 
la Franja de Ponent. 
 

FESTA MAJOR D’AGOST 2016 

En aquesta Festa Major vam tenir tot un se-
guit d’actes destinats a qualsevol edat. Grans, 
joves i infants hi tenen el seu lloc i van poder 
gaudir de tres dies de festa amb tot un seguit 
d’activitats populars: ball, esports, penyes, 
espectables infantils... 
Un acte molt especial, ara que ja tenim dos 
gegants, el Guillem i la Maria, va ser el bateig 
d’una nova Gegantona, que també ha estat 
creada gràcies a l’ajut i col·laboració de grans 
i petits. 
Va començar la festa amb la cursa de llits, tot 

seguit,  batukada, sopar popular. Les nits eren pel jovent amb Confidents, deskon-

trol, Dj’Laro. D’altra banda, sessions de ball, futbol, tirada de bitlles. Pels més me-

nuts, espectacles infantils, escumada, inflables i espectacles infantil. 



NOVEMBRE 

15 XIII DIA DE LA 

GENT GRAN 

Homenatge a la gent gran de 
Benavent amb l’actuació del 
Mag REIVAX 

27 CASTANYADA, 

Un any més l’Associació de 

Dones  ens va fer  passar 

una bona estona divertida 

totes juntes celebrant  

LA CASTANYADA. 
 

4 VII NIT DE LES ÀNIMES  17 CONTA-CONTES 

Conte: LA VENTAFOCS, els nens i les 
nens de la ludoteca van ser els en-
carregats de representar el conte.  
Després es va fer una manualitat. 
 

DESEMBRE 

9 VISITA DEL  Sr. POSTU A 

BENAVENT. 

Ens va deleitar amb un petit mo-
nòleg i ens va presentar el seu 
POSTULLIBRE “Soc de l’oest”. 
Hi va haver coca i xocolata per a 
tothom qui va assistir.  Tothom que 
va voler compra les seves xapes 
solidàries ho va poder fer. 

6 MURAL DE LA 

TARDOR, Manualitat   

 

OCTUBRE 



2 ARRIBADA DEL TIÓ A BENAVENT, els nens i nenes van poder buscar 

el seu TIÓ. Tots i totes contentes van agafar forces amb una xocolata calenta. 

17 MARATÓ, XXVI edició dedicada a les MALALTIES INFECCOSES. 

Es va recaptar 1.450 €. Gràcies Benavent 
Les activitats programades van ser una caminada popular, venda de flors de lis i 
xocolata desfeta, exhibició de twirling, venda de joguines solidàries, bingo solidari i 
manualitats i joc final. Totes les activitats van estar portades a terme per les 
diferents associacions de Benavent. 



Contenidor per al rebuig 

En aquests contenidors s'hi 

poden llençar els residus que 

no es poden reciclar en els 

altres contenidors o a la dei-

xalleria. 

 

Paper i cartró 

Llença al contenidor blau: ca-

pes de cartró, cereals, galetes 

i fruits secs, envasos de pa-

per, diaris, revistes, capses de 

sabates i la publicitat que tro-

bem a les bústies. 

Vidre 

Llença al contenidor verd, sen-

se brossa i sempre buits: am-

polles de vidre, pots de con-

serves, de confitures o de sal-

ses ... 

 

Envasos 

Llença al contenidor groc els 

envasos lleugers: envasos plàs-

tics de iogurts, d’aigua, llaunes 

de conserves i refrescos, brics, 

tapes metàl·liques, safates de 

porexpan. 

 

Contenidor matèria orgànica 

Serveixen per a dipositar-hi les restes de 

menjar i de vegetals generades a la llar, el 

que es coneix com matèria orgànica. Tot allò 

que es genera a la cuina de casa (restes de 

verdura, fruita, carn, peix, closques, taps de 

suro, marro del cafè, menjar en mal estat, 

paper de cuina si està brut de menjar) i res-

tes vegetals de mida petita (restes de plan-

tes, rams secs i flors seques). 

Contenidor de piles 

S’hi poden dipositar pi-

les gastades, que con-

tenen elements molt 

contaminants per al me-

di, com ara el mercuri, i 

que a més són, molt 

persistents. Si els reci-

clem, evitem arribar a 

contaminar. les aigües 

o el sòl. Del seu reci-

Contenidor de roba usada 

Es buida periòdicament,  

l’ONG “Humana” que se-

lecciona la roba i d’aquesta 

manera, la roba que ja no 

aprofiteu, la poden aprofi-

tar altres persones. 

Recollida de mobles i voluminosos: 

A principis de mes i durant dos dies 

s’instal·la un contenidor pel servei de 

recollida de mobles i voluminosos. El 

contenidor el trobareu situat al carrer 

Països Catalans, al costat de la residèn-

cia Sagrat cor. 

El podeu trobar a l’Avda  

Segrià al costat del Casal 

Cultural. 

Podeu passar per les ofici-

nes de l’Ajuntament a reco-

llir un embut que està disse-

nyat per adaptar-se a la ros-

RECORDATORI D’UN BON ÚS DELS  CONTENIDORS 



Horari de les oficines de l’Ajuntament: 

De 8h a 15 h del matí, de dilluns a diven-

dres.  

Horari d’Alcaldia: truqueu al telèfon de 

les oficines de l’Ajuntament, per concertar 

dia i hora.  

Horari de l’Arquitecte Municipal: els 

dimarts i dijous de 10:00 a 14:00 h.  

Assistent Social: els dimecres alterns de 

10:00h a 14:00h 

CASSA. Aigües i Depuració. atenció al 

públic el dimarts de 11:30 a 13:00 h a l’A-

juntament.  

Oficina de correus: de 9:00 a 10:00 h de 

dilluns a divendres  a l’Avinguda Lleida, 4 

(al costat de l’ajuntament).  

Horari farmàcia: els matins de 9:30 a 

13:30 i a les tardes de 17 a 20 h. Els dis-

sabtes de 9:30 a 13:30 del matí.  

Horari de misses: diumenge, a les 10:30, 

dissabtes a les 18:00 i dimecres a les 17:30 

de la tarda.  

HORARIS D’INTERÈS TELÈFONS D’INTERÈS 

 

 

 

Ajuntament 973777611       Fax 973777627  

Agutzil 696457030  

Consulta pregons 973777020 

Consultori 973777580  

Llar d’infants 973777872  

Col·legi públic 973777517  

Centre de lectura 973777898  

Farmàcia 973777049 

Llar jubilats 973777576  

Estació servei 973777023  

CASSA 973234114  

Mossos Esquadra 973700050  

Ambulàncies 973222222  

Bombers 085  

Atenció ciutadana 012  

Urgències 112  

Sanitat respon 902111444  

Urgències mèdiques 061  



GUIA DE SERVEIS 



Des del Partit Demòcrata Europeu Català volem que Catalunya s’organitzi políticament 
com un estat independent, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquest objectiu, 
que garanteixi els drets i llibertats dels seus ciutadans. 
Des de l'equip de govern, treballem des del poble i per al poble; volem un Benavent 
millor, però també volem un país millor i per aquest motiu hem de contribuir a construir 
la Catalunya rica, justa i plena del demà. 
 
Estem en uns mesos molt transcendents pel nostre país i hem viscut jornades històriques 
a les que hem volgut participar.  
Un fort agraïment a tots els grups i a totes les persones que hi participen. 
La unió fa la força ! 













 

BONES 
FESTES 


