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Il·lusió i compromís

Escrit de l’Alcalde

El programa de les Festes 
de Nadal ha aconseguit 
omplir Riudoms d’il·lusió i 
d’alegria. El sorteig de la 
Cistella del Comerç Local, 
l’arribada dels Reis d’Orient 
i el Concert de Reis, entre 
d’altres actes, van omplir 
d’emocions unes dates 

que, normalment, ja desperten els millors 
sentiments en tots nosaltres.

Il·lusió i alegria, són dues emocions que no 
hauríem de perdre la resta de l’any, ja que, 
per a mi i per a moltes persones, la il·lusió és 
l’equivalent a l’energia que es necessita per 
afrontar qualsevol repte i l’alegria és l’actitud 
amb la qual hem de fer efectiu els nostres 
compromisos amb nosaltres mateixos, amb la 
família, amb les amistats i amb la feina.

El Nadal també és el 
moment dels bons 
propòsits. El moment 
en què fem balanç de 
l’any que s’acaba i en 
què pensem en quines 
coses podem millorar i 
com ho podem fer. En 
el meu cas, aquesta 
reflexió m’ha portat a refermar-me en el que 
vaig dir el primer de desembre, en el moment 
d’acceptar la responsabilitat de ser alcalde 
dels riudomencs i riudomenques: compromís 
amb tots els veïns i veïnes, treballar per a la 
millora de la qualitat de vida i del benestar 
de tots i totes, i força per respondre a les 
necessitats i reptes del nostre poble.

En aquest sentit, l’ajuntament no s’atura, 
com tampoc s’aturen els canvis que el nostre 
municipi necessita fer. Ens trobem en un 
moment molt important per a Riudoms amb 
grans projectes en marxa que finalitzaran 
en els propers mesos. D’aquests projectes, 
voldria destacar-ne dos especialment, per la 
gran inversió feta i per la gran transformació 
que suposaran per al nostre poble.

Primer, des d’un punt de vista social i 
cultural: el projecte de les Escoles Velles i 
de l’antiga Llar de Jubilats, pensat per a les 
nostres entitats que -en breu- disposaran 
d’unes noves instal·lacions que contribuiran a 
millorar i facilitar el desenvolupament de les 
seves activitats. L’altre, de caire urbanístic i 
de promoció econòmica: la millora de l’entorn 
urbà del Nucli Antic que s’acabarà assolint amb 
la reforma dels últims carrers programats.

En tots dos casos, 
ha estat la il·lusió i 
l’energia que hi han 
posat les persones 
implicades el verdader 
motor que ha permès 
tirar-los endavant. 
Una actitud positiva 
que estic molt content 

de compartir amb tot l’equip de govern i 
amb els treballadors i les treballadores de 
l’ajuntament i que ens permetrà superar junts 
qualsevol obstacle que ens trobem pel camí.

 

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde

//La il·lusió és 
l’equivalent a l’energia que 

es necessita per afrontar 
qualsevol repte
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SSMM els Reis d’Orient omplen d’estrelles el cel de Riudoms

Regidoria de Festes
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SSMM els Reis d’Orient omplen d’estrelles el cel de Riudoms

Regidoria de Festes
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Els infants de Riudoms 
donen la benvinguda 
als patges reials

Regidoria de Festes

Els tres emissaris de SSMM els Reis d’Orient van arribar a Riudoms, el 26 de desembre, per 
recollir les cartes amb els desitjos dels nens i les nenes que els esperaven a la plaça de l’Om.
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Una quarantena d’infants d’entre 7 i 14 anys van participar, el dissabte 22 de desembre, 
en el 3r Pessebre Vivent Infantil. La plaça de l’Arbre es va adaptar per acollir, en forma 
de quadres vivents, les escenes més representatives de la nit de Nadal amb els nens i les 
nenes com a protagonistes.

Més de 40 infants participen en el 
3r Pessebre Vivent Infantil

Regidoria de Festes

Disset propostes en l’edició d’aquest 
any del Concurs de Pessebres

Regidoria de Joventut

El 28 de desembre es van donar a conèixer 
els noms de les persones guanyadores del 
Concurs de Pessebres d’enguany. 

El jurat, després de visitar els disset 
pessebres participants, va dictaminar els 
següents premis:

Millor Pessebre en la modalitat adult 
Josep Salvat Papió

Millor Pessebre en la modalitat infantil 
Olga i Òscar Martí Mas

Premi a l’Originalitat 
Sandra Salvadó Reig

Millor Pessebre d’Aparador desert
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Els dies 28 i 29 de desembre, les instal·lacions 
del Pavelló Municipal d’Esports van acollir el 
Parc Infantil de Nadal de Riudoms. 

Durant dues tardes, els infants i joves 
van gaudir d’activitats, tallers, esports i 
atraccions inflables gràcies a la col·laboració 
de tretze entitats locals i un centenar de 
voluntaris i voluntàries. 

L’actuació del grup Xiula va posar punt final 
a l’edició d’aquest any amb una gran festa 
musical que va fer ballar grans i petits.

El grup musical Xiula clausura el 
Parc Infantil de Nadal

Regidoria de Joventut
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El diumenge 6 de gener, el Teatre Auditori Casal Riudomenc va acollir un Concert de Reis 
amb reminiscències vieneses pròpies del tradicional concert de cap d’any. L’Orquestra Terres 
de Marca, formada a la comarca de l’Anoia, va presentar un repertori de gala de valsos i 
polques.

Concert de Reis al Teatre Auditori 
Casal Riudomenc

Els centres educatius celebren el 
Nadal amb diverses activitats

Regidoria de Cultura

Regidoria d’Ensenyament i Escola Municipal de Música

En el marc de les festes de Nadal, l’Escola Municipal de Música va organitzar concerts i audicions 
a càrrec de l’alumnat del centre. També, el dimecres 19 de desembre, van fer la tradicional 
cantada de nadales pels carrers del nucli antic. De la mateixa manera, la Llar d’Infants Municipal 
va celebrar el Nadal amb una jornada festiva on les famílies van acompanyar els infants en les 
diverses activitats que es van realitzar, entre elles, un berenar nadalenc.
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El 13è Mercat de Nadal de Riudoms, 
celebrat els dies 15 i 16 de desembre, 
va omplir la plaça de l’Església amb 
parades de motius nadalencs, objectes 
ornamentals i alimentació, i una àmplia 
gamma d’activitats per a tots els públics.

El matí del dissabte 15 de desembre, es 
va oferir un taller de decoració floral de 
centres nadalencs. A la tarda, diverses 
voluntàries van explicar contes per als 
més petits; es va fer una xocolatada 
popular i l’encesa de l’enllumenat de Nadal 
de la plaça. La Coral “Petits cantors” va 
oferir un concert de Nadal i, per finalitzar 
la jornada, la xaranga “Tocabemolls” va 
fer ballar tota la plaça. L’endemà, van tenir 
lloc els actes dedicats a La Marató de TV3 
com són la Caminada solidària, el Gran Tió 
i el Bingo de la Marató. També es va poder 
gaudir de l’espectacle de titelles “Recontes” 
a càrrec de la Companyia La Pantomima i 
del ball de gegants amb la Colla Gegantera 
de Riudoms. Un any més, el Mercat de 
Nadal va servir per escalfar motors de cara 
a les festes nadalenques.

El comerç local, motor del 13è Mercat 
de Nadal

Regidoria de Comerç Local

MercArt. 1r Mercat d’artistes riudomencs

En el marc del Mercat de Nadal, va tenir lloc el 
1r Mercat d’Artistes locals a la plaça Petita.  

El “MercArt Riudoms”, organitzat per la 
Secció d’Art del CERAP i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Riudoms, va servir per 
potenciar i fer visible l’obra de més d’una 
vintena d’artistes riudomencs, amb l’objectiu 
d’apropar el món de l’art al municipi.
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Eugenia
Montalvo
Marín

Comerç Local 
i Promoció 
Econòmica

Tenim un pla

El comerç de proximitat forma part de l’ànima 
d’un poble. Aporta activitat econòmica, vida 
social i servei a les persones. Malgrat els canvis 
que estem patint a causa del comerç electrònic 
i els canvis d’hàbits de consum, el comerç local 
s’esforça a adaptar-se als nous temps.

Davant d’aquest repte, aprofitem bé els 
avantatges que tenim: ser a prop de la gent, 
conèixer bé els clients i oferir un servei molt 
personal. Per això, des de l’Ajuntament estem 
posant en marxa les mesures i activitats 
previstes en el Pla de Dinamització del Comerç 
local per reforçar el teixit comercial de Riudoms.

Una línia de treball és recordar als veïns i 
veïnes l’existència del comerç de proximitat, la 
seva fiabilitat i bon servei. Per això, el Mercat 
de Nadal, la Ruta de Tapes i Sant Jordi són 
ocasions ideals per apropar els establiments 
comercials a la gent. Una altra línia, és reforçar 
el treball en comú i l’associacionisme del sector, 
com s’està fent amb la Taula del Comerç. Una 
trobada amb empresaris implicats que serveix 
per dissenyar i consensuar les campanyes i les 
accions en factor del comerç. I finalment, una 
altra línia de treball és la promoció que, a poc 
a poc, ha de crear una imatge de marca pròpia 
associada a una oferta variada, de qualitat i 
estable de productes i serveis, tant per a la gent 
de Riudoms com per a la gent que ens visita. 

Tenim un pla, tenim voluntat i tenim força per 
tirar endavant qualsevol cosa que ens proposem.

Més de 50 comerços 
locals participen en 
la cistella de Nadal

El dia 31 de desembre, l’Home dels Nassos 
va ser l’encarregat de realitzar el sorteig de 
la cistella de Nadal del Comerç Local. Més 
de 600 persones van assistir a la plaça de 
l’Església per veure en directe el sorteig. 

La guanyadora va ser la senyora Nati Hipólito, 
que es va endur els més de cinquanta 
obsequis que els establiments de Riudoms 
van aportar per a la cistella d’aquest any i per 
la qual es van repartir unes 85.000 butlletes 
als diferents establiments participants.

Enguany, i com a novetat, també es van 
sortejar quatre premis sorpresa per a les 
persones assistents al sorteig. 

Aquesta iniciativa forma part de la campanya 
“Aquest Nadal, compra al comerç local” 
que l’Ajuntament i el Comerç de Riudoms 
engeguen durant el mes de desembre amb 
motiu de les festes nadalenques. 
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El Ple de l’Ajuntament del passat dia 19 de 
desembre va aprovar un pressupost inicial de 
6,5 milions d’euros amb una clara prioritat per 
les polítiques i serveis per a les persones. Mentre 
la prioritat dels anys 2017 i 2018 van ser les 
inversions en equipaments municipals (reforma 
de les Escoles Velles i l’antiga Llar de Jubilats, 
etc.) i en millores urbanes (reforma i millora dels 
carrers Mont-roig, Major, Sant Josep, Gaudí, 
etc.), enguany el pressupost reflecteix l’aposta 
per l’ensenyament, cultura, esports, joventut, 
festes i lleure. Les partides per a activitats i 
serveis destinades a les persones sumen 1,5 
milions d’euros. Vora un milió dos-cents mil 
euros per a cultura, ensenyament i esport, i 
uns tres-cents mil euros per a joventut, festes i 
lleure. En la mateixa línia, es manté l’aposta per 
a la promoció econòmica i turística per tal de 
millorar la projecció de Riudoms de forma tant 
interna com externa, així com el pressupost de 
seguretat ciutadana, pensant sempre en donar 
prioritat a les persones. 

El pressupost de 2019 assoleix l’equilibri, sense 
necessitat d’apujar impostos o taxes. Alhora, es 
manté l’esforç inversor dels darrers anys amb 
265.000 euros, ja que es continuen executant 
obres iniciades en exercicis anteriors. Aquesta 
xifra se suma a les inversions d’anys anteriors 
que, per al període del 2015 al 2019, sumen un 
total de 2,9 milions d’euros. Un altre aspecte 
destacable és el manteniment de la gestió pública 
dels serveis municipals (aigua, clavegueram, llar 
d’infants, servei de menjador, etc.).

El pressupost de 2019 prioritza les 
partides destinades a les persones

Regidoria d’Hisenda

Seguretat Ciutadana

398.000€

Serveis Públics i 
Brigada Municipal

836.000€

Aigua i sanejament

456.000€

Ensenyament, Cultura, 
Esports, Joventut i Festes

1.502.000€

Subvencions a entitats 
i Nucli Antic

134.000€

Recollida, tractament 
de residus i neteja viària

480.000€

Promoció econòmica
 i Turisme

132.000€
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L’Ajuntament va col·laborar en l’esmorzar 
popular que va organitzar la Parròquia de 
Sant Jaume el diumenge 2 de desembre per 
recaptar fons per recuperar les campanes. 

La Unió Europea ha concedit una subvenció 
de 15.000 euros a l’Ajuntament de Riudoms 
per instal·lar punts de connexió wifi d’accés 
gratuït a espais públics del poble. La previsió 
és que el poble gaudeixi del servei aquest any.

L’Espai Jove va acollir, el 20 de desembre, 
una sessió d’introducció i sensibilització a 
l’emprenedoria per a l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO de l’Institut Joan Guinjoan.

La regidora de Turime, Mireia Massó, i el 
consultor responsable de l’elaboració del Pla 
de Turisme, Jaume Bages, van acompanyar 
els responsables de sis establiments turístics 
en una visita creuada de cada negoci.

La UE concedeix 
una subvenció

Esmorzar “Més 
forts que el llamp”

Visita a les empreses 
turístiques

Emprenedoria 
per al jovent

Breus
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Un total de 1.244 riudomencs i riudomenques de 50 a 69 anys han participat en el Programa 
de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte que la Fundació Lliga per a la Investigació i 
Prevenció del Càncer (FUNCA) ha realitzat a Riudoms durant l’any 2018. Aquest Programa té 
per objectiu reduir la incidència de càncer de còlon i recte en la població que es considera de 
risc mitjà. 

Riudoms va aconseguir recaptar un total de 6.955,28 euros, organitzant una sèrie d’activitats 
amb motiu de La Marató de TV3 dedicada, enguany, a la investigació del càncer. Les activitats 
organitzades per l’ajuntament en el marc del Mercat de Nadal van recaptar un total de 3.133,14 
euros. L’activitat amb més participació i recaptació va ser el Bingo del diumenge del Mercat de 
Nadal, que va assolir un total de 2.020 euros. Les activitats organitzades per diverses entitats 
del poble van aconseguir reunir un total de 3.822,14 euros. 

Riudoms aconsegueix gairebé 7.000 
euros per La Marató de TV3

Més de 1.000 persones participen en el 
programa de detecció de càncer de còlon

Regidoria de Sanitat
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Regidoria de Benestar Social i Gent Gran

L’Ajuntament amb la col·laboració d’entitats o serveis municipals impulsa diversos programes 
de voluntariat en l’àmbit social. Aquests són “Amb tu, ara al teu costat”, una iniciativa per 
acompanyar persones majors de 80 anys, “Estones en companyia”, un espai de trobada per a 
persones majors de 80 anys que viuen soles i vulguin compartir una estona amb altres persones, 
i el “Banc del temps” per a intercanviar hores de serveis entre veïns i veïnes de Riudoms.

L’Ajuntament impulsa diversos 
programes de voluntariat

L’Ajuntament ha signat una declaració en la qual 
es declara «Municipi Solidari amb l’Alzheimer». 
La declaració implica el compromís de donar 
suport a la sensibilització i conscienciació de 
la societat sobre la malaltia. 

El dimarts 4 de desembre, la doctora en 
nutrició i metabolisme, Rosa Albaladejo, va 
oferir una xerrada a la Llar de Jubilats sobre 
les etiquetes i la publicitat dels productes 
alimentaris.

Riudoms solidari 
amb l’Alzheimer

Xerrada sobre 
les etiquetes
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El regidor Xavier Gallego va assistir a la cloenda 
dels cursos sobre diferents tecnologies de la 
informació i comunicació que el Punt Òmnia 
ha impartit durant l’últim trimestre de l’any.

La Brigada Municipal doblarà les hores 
de neteja dels carrers amb la màquina 
escombradora d’aspiració. Aquesta millora 
del servei és possible gràcies a la incorporació 
d’una nova persona a la plantilla. 

Un grup d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
Joan Guinjoan va visitar la Cisterna Vella 
acompanyat del regidor Xavi Gallego que els 
va fer de guia. 

L’alcalde Sergi Pedret es va reunir amb els 
veïns i les veïnes del Barri Ferrant per explicar 
les obres de millora que s’han fet recentment 
al barri i per informar de les pròximes 
actuacions que s’hi faran. 

Millora de la 
neteja viària

Cloenda dels cursos 
del Punt Òmnia

Reunió amb el 
Barri Ferrant

Visita guiada a 
la cisterna vella

Breus

Regidoria de Serveis Públics
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L’alcalde Sergi Pedret i el regidor Jordi 
Domingo van assistir a l’acte de presentació 
del 40è aniversari del Centre d’Estudis Arnau 
de Palomar que va tenir lloc el dissabte 15 
de desembre a la Casa de Cultura. 

La Biblioteca Antoni Gaudí va organitzar, 
durant el Mercat de Nadal, l’activitat infantil 
“Tastaohlletres. Jocs de paraules amb 
Pompeu Fabra” amb motiu de l’Any Fabra 
que s’ha celebrat durant l’any 2018.

El CERAP inicia 
els actes del 
40è aniversari

La Biblioteca 
apropa l’Any 
Fabra als infants

Riudoms va rebre amb tristor la notícia de la mort del seu fill il·lustre, el Sr. Joan Guinjoan i 
Gispert, músic i compositor de renom internacional. L’Ajuntament de Riudoms va expressar 
el seu condol a familiars, amics i veïns de Riudoms per la seva pèrdua i va decretar dos dies 
de dol oficial. 

Mor Joan Guinjoan, músic i 
compositor riudomenc

Regidoria de Cultura
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Un Riudoms actiu i solidari
El nostre municipi sempre ha destacat per la 
gran activitat i participació d’aquells que hi 
viuen o bé que s’hi senten arrelats. A més 
de l’àmplia oferta de propostes lúdiques, 
culturals i festives que s’organitzen des 
de l’Ajuntament, la identitat del poble es 
construeix gràcies a la gran feina que fan 
les entitats, sumant activitats i actes per 
completar un calendari que esdevé de 
referència al territori.

Però allò realment important va més enllà 
del seguit d’actes que s’organitzen, entre 

tots, al llarg de l’any. El que ens fa ser el 
poble que som són precisament les persones 
que hi ha darrera d’aquests esdeveniments. 
Persones que tenen iniciativa, persones que 
tenen idees, persones que tenen energia 
per tirar-les endavant, persones que tenen 
criteri per decidir, persones que tenen ganes 
d’organitzar, persones que tenen il·lusió per 
participar. Aquestes accions són les que 
defineixen la gent, que de forma altruista, 
sempre està a disposició del veïnat i el 
municipi per fer-lo créixer. 

Pressupostos fets per inèrcia
El pressupost de 2019 
(6.479.026,68€) és inferior al de 2018 
(7.188.497,33€).  Aques ta  d i sminuc ió 
d’ingressos és deguda a un ús més ordinari dels 
préstecs bancaris i a una disminució 
de les subvencions rebudes (579.202,45€ el 
2018 vers 428.980,48€ l’any 2019).

L’ús de préstecs ha estat desigual durant la 
legislatura. Això demostra que no existeix una 
planificació per part de l’equip de govern, ja 
que sempre ha presentat el pla d’inversions de 

forma anual en lloc de presentar-lo per a tota la 
legislatura (2015-2019). Per exemple: 0€ l’any 
2016, 903.766,12€ l’any 2017, 720.000,00€ 
l’any 2018 i 135.000€ l’any 2019.

Pel que fa a les despeses, seguim denunciant 
que la memòria explicativa no en detalla la 
previsió de forma acurada. Això dificulta que 
els ciutadans puguin conèixer la concreció de 
despeses, ja que la ciutadania no té accés a 
tota la documentació interna de l’Ajuntament.

Opinió dels Grups Municipals

Habitatge i igualtat: anem un pas més enllà!
Habitatge i igualtat. Són dos àmbits en què si 
volem que Riudoms sigui un poble de primera 
és imprescindible que anem un pas més enllà.

Dues propostes d’habitatge per avançar amb 
fermesa:

1. Hem de trobar la manera per tal que l’Ajuntament 
pugui donar ajuts als joves per llogar un pis. Ara 
mateix, el govern afirma que això legalment no 
és possible, però altres municipis han trobat la via 
per fer-ho. Nosaltres també ho hem de fer. És un 
tema massa important per rendir-nos. 

2. Cal fer una aposta decidida per la rehabilitació 
d’habitatges. Aquest és un element clau per 
a tot Riudoms, però sobretot pel nucli antic, 
que hem de seguir revitalitzant. Bonificacions, 
subvencions, etc. Fem un Pla Local d’Habitatge, 
tal com ja tenen molts altres municipis. 
Planifiquem globalment i a llarg termini. 

Pel que fa a la igualtat dona-home, els darrers 
governs locals han fet feina en aquest camp. 
Cal destacar els programes de formació per 
adults, en què les dones són majoria. Ara bé, 
siguem ambiciosos: Riudoms disposa d’un Pla 
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Un Riudoms actiu i solidari
Durant aquestes últimes setmanes, s’han 
recollit exemples clars de la generositat 
dels veïns de Riudoms. Per una banda, 
l’organització de les diferents activitats per 
La Marató de TV3 traduïda en una exitosa 
recaptació aconseguida per la lluita contra 
el càncer. La generositat es focalitza cap a 
les persones i la seva salut, però també cap 
al patrimoni. Una mostra n’és la campanya 
“Més forts que el llamp”, iniciativa per 
l’arranjament del campanar de l’Església, 
actual Bé Cultural d’Interès Nacional. Per 
altra banda, la gran quantitat de persones 

voluntàries que han fet possible els diferents 
actes de les festes de Nadal: el pessebre 
vivent, el Parc de Nadal, la Cavalcada de 
Reis, etc. 

El donar sense esperar a rebre és una de 
les característiques que defineix molts dels 
riudomencs i riudomenques. I és precisament 
aquesta qualitat la que ajuda a convertir 
Riudoms en el què és, en un poble actiu i 
solidari. 

Grup Municipal del PDeCAT

Pressupostos fets per inèrcia
Volem informar als veïns que hem detectat 
que l’equip de govern no s’esforça prou en 
ajustar les previsions d’ingressos i despeses. 
Hi ha diverses partides econòmiques que no 
varien respecte el pressupost de l’any anterior, 
malgrat que les dades econòmiques 
ja executades suggereixen revisar la quantitat 
prevista perquè han estat partides excessives 
o en d’altres casos insuficients. 

També destaquem la supressió de la partida 
d’ajut al lloguer jove (30.000€) que s’havia 
incorporat en pressupostos del període 2015-

2018 però que mai s’ha executat. Ara l’equip 
de govern al·lega que aquesta acció no es 
podrà dur a terme degut a aspectes jurídics/
competencials. Per què s’ha mantingut aquesta 
partida al llarg dels anys si no es feia cap 
acció? Per què no s’ha donat cap explicació a la 
ciutadania sobre aquest fet?
Finalment, tot i tenir una regidoria de 
participació ciutadana, l’equip de govern 
ha eliminat aquesta partida del pressupost 
(7.200€), demostrant la poca convicció política 
del govern del PDECAT en impulsar i millorar 
els processos participatius al nostre poble.

Grup Municipal de la CUP

Habitatge i igualtat: anem un pas més enllà!
d’Igualtat des del 2014, però els avenços han 
estat limitats. Diverses propostes:

1. Que l’Administració faci discriminació positiva. 
Per exemple, al Butlletí d’Informació Municipal i 
a les xarxes socials visibilitzem més les dones i 
el molt talent femení que tenim a Riudoms.

2. Cada vegada les dones són mares a una 
edat més avançada. Fem un pla per gestionar 
aquesta realitat des del punt de vista emocional, 
de salut, de pressió social, etc.

3. Atrevim-nos a fer un pla de formació sexual global 
tant per noies com nois adolescents: sexualitat, 
afectivitat, embarassos no desitjats, etc.

I tot això fem-ho amb les dones com a agent de 
canvi. Que les dones i les entitats de dones liderin 
els projectes, i l’Ajuntament les acompanyi.

Què fa que Riudoms sigui com és? Les persones 
que hi vivim. Per tant, és imprescindible que 
l’Ajuntament encara estigui més a prop de les 
riudomenques i els riudomencs. Anem un pas 
més enllà!

Grup Municipal d’ERC-Avancem-AM
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Sabies que...
L’Home dels Nassos surt l’últim dia de l’any 
acompanyat d’una cercavila musical. 

A la plaça de l’Església, és l’encarregat de 
treure la butlleta guanyadora de la Cistella 
de Nadal del Comerç Local. 


