Dalt la vall
Butlletí Informatiu Municipal
Número 5 - Octubre 2014

Ajuntament de Santa Maria
de Martorelles

F

estes de la
tardor

C

ursets d’informàtica
per gent gran

* El llop udola dalt de
la muntanya per posar
en alerta al grup i amb
aquesta imatge poètica
hem volgut representar
l’esperit d’aquest butlletí
informatiu.

ñ

www.santamariademartorelles.cat

P

arc de la
Torrentera

ç

ç

CONTACTE

Posa’t en
contacte
amb el teu
ajuntament

Oficina d’atenció al ciutadà,
matins de dilluns a divendres
de 8 a 14h i les tardes de
dimarts i dijous de 16 a 19h.
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L’Alcalde
Julian Trapero Frias
Govern Local, Urbanisme,
Protecció Civil i
Recursos Humans.
traperofj@diba.cat

Primer Tinent Alcalde
David Escartín Mesa
Educació, Esports,
Festes i Comunicació.
escartinmd@diba.cat

Segona Tinent Alcalde
Olivia Mones Estevez
Hisenda, Promoció Econòmica,
Medi Ambient,
Cooperació i Solidaritat.
moneseo@diba.cat

Regidora
Isabel Real Gayo
Obres i Serveis, Cultura,
Joventut, Sanitat, Serveis Socials i
Atenció Ciutadana.
realgi@diba.cat

Regidora
Montserrat Cobo Castellano
santamariademartorelles@cdc.cat

Regidor
Josep Mª Cases
santamariademartorelles@cdc.cat

Regidora
Maria Concepción Collado
santamariademartorelles@cdc.cat

Informació d’utilitat
Empreses i Comerços

Telèfons d´interès
93 570 44 22
085
93 579 54 06
93 570 80 47
93 570 11 82
93 593 00 60
93 570 84 02
010
93 5931828
088
93 5723398
93 593 74 01
061

Can Xesques
Farmàcia Francisco Muñoz Roig
Llar d´Infants la Quitxalla
Llar residencial Les Palmeres
Marisqueria La Flor
Parxet, s.a.
http://www.parxet.es
Joan Marín constructor

Transports
Autobús de linia www.sagales.com,
Taxis de Mollet
Taxis de Barcelona (1)
Taxis de Barcelona (2)
(1) Jordi Egea (2) Antonio Lara

...espai foto
si vols participar, evia’ns la
teva fotografía a:
st.m.martorelles@diba.cat
Si us plau, reclicla’m
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Bombers de Mollet
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Nuevo curso político
Pasada la Fiesta Mayor y la fiesta de la Patrona, quiero felicitar a la Comisión
de Fiestas y a todos los vecinos y vecinas que han participado activamente para
hacer posible que las dos fiestas más emblemáticas de nuestro pueblo hayan sido,
de nuevo este año, un éxito. La satisfacción es doble cuando constatamos que
todas las actividades se han desarrollado en un ambiente familiar, de respeto, de
tolerancia y de civismo, valores que caracterizan a la gente de nuestro pueblo.
Este nuevo curso político, el último de esta legislatura, se presenta lleno de
trabajo para todo el equipo de gobierno municipal. Unas de las primeras tareas,
en la que ya estamos trabajando es la confección de los presupuestos de 2015.
Cuando tengamos un primer borrador presupuestario, convocaremos una
asamblea pública para que todos los vecinos y vecinas que quieran participar
tengan la oportunidad de dar su opinión sobre como distribuimos los recursos
disponibles. Recursos muy limitados debido a la falta de polígonos industriales,
que en otras poblaciones son fuente de ingresos procedentes de los impuestos
del IBI y del IAE (impuesto sobre actividades económicas) que pagan las
empresas. Es el precio que tenemos que pagar para preservar nuestro medio
natural y nuestra calidad de vida.
Otra tarea importante que tenemos que cerrar, es la aprobación definitiva del
POUM, que se ha retrasado, debido a las negociaciones mantenidas con la
Diputación hasta conseguir la firma de un convenio urbanístico, donde se recoge,
entre otros acuerdos, que el Ayuntamiento adquirirá la propiedad de los terrenos
donde se construyó el propio Ayuntamiento, el Centro Cívico y el Paseo Onze
de Setembre, mediante compensación urbanística en el sector de Can Coll.
Otra de las actuaciones ya en marcha, es la construcción del Parque de la Torrentera, que ya está en trámite de contratación de las
obras. También, antes de acabar la legislatura, se tendrá que aprobar el ROM (Reglamento de Ordenación Municipal) donde se
ampliará la participación ciudadana en la vida municipal.
Abordamos pues este nuevo curso político, lleno trabajo, pero también lleno de ilusión porque paralelamente a estas tareas más
estratégicas de la actividad municipal, de desarrollan otras actividades de tipo cultural, lúdicas, festivas, talleres,
etc., a través de las cuales los vecinos y vecinas participamos, compartimos y nos relacionamos, cosa que nos
enriquece y nos ayuda a reconocernos colectivamente como Pueblo.
Julián Trapero Frías
L´ Alcalde

ADF de Santa Maria de Martorelles
Seria difícil trobar algú a Santa Maria
que no sàpiga identificar el vehicle
cisterna de color groc que tot sovint
recorre el poble, les pistes forestals o
col·labora en alguna activitat municipal. Es tracta, com sabeu, de l'Associació de Defensa Forestal (ADF) de
la Conreria. Aquesta agrupació,
creada al 1994 arran dels importants
incendis forestals patits a la Conreria,
es troba integrada actualment per voluntaris de sis municipis: Tiana, Mar-

torelles, Montornès del
Vallès, Vallromanes, Sant Fost de
Campsentelles i Santa Maria de Martorelles. Amb uns 70 voluntaris, que
treballen de la mà amb agents rurals
i bombers, si s'escau, per realitzar tasques de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals.
Des de l'Ajuntament volem agrair la
seva tasca, la seva dedicació altruista
per conservar els nostres boscos, camins, fonts i per la seva sensibilitat
envers el medi ambient. Sempre han
respost positivament a les col·labora-
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cions que els hem proposat des de les
diferents regidories, posant-hi ganes,
alegria i professionalitat: des de les
plantades pel dia de l'arbre, condicionament de font del Ca i la de Can
Gurri, camins, treballs de llera, recerca de persones perdudes, curses de
BTT i trail....
Si esteu interessat en participar amb
l'Adf, us podeu posar en contacte
trucant al cap operatiu al telèfon
695161615.

Regidoria
d’Urbanisme.

Parc infantil a l'espai de la Torrentera

En el Ple del passat dia 16 de setembre
es va aprovar definitivament el projecte d'obra d'adequació i millora de
l'espai urbà i zona infantil en l'àmbit
del Parc de la Torrentera de Santa
Maria de Martorelles.
Aquesta obra ha estat adjudicada a
l'empresa REQUENA, SA per un import de 75.960,23 €, més el 21%
d'IVA. La meitat d'aquesta obra està
subvencionada per la Diputació de
Barcelona i l'altra meitat l'aportarà
l'Ajuntament amb els seus recursos
propis, ja que la Generalitat ha
anul·lat la convocatòria de les subvencions del PUOS a tot Catalunya.
Amb la construcció d'aquest parc,
aconseguirem millorar un espai, que ja
és de propietat municipal, i podrem

disposar d'una zona de jocs infantils
amb seguretat per als nens i nenes, ja
que l'actual Parc infantil, situat al costat
de la carretera, no reuneix les condicions de seguretat apropiades, a causa
del perill derivat del trànsit rodat.
És important ressaltar, que com a fruit

de la participació ciutadana per a l'elaboració del projecte del parc, els
nens de Santa Maria van proposar en
una reunió que s'inclogués la
instal·lació d'una pista d'Skate i un rocòdrom, propostes que han estat recollides en el projecte ja aprovat .

batuda per retirar gran part de les escombraries que hi havia a la llera. Ens vam adonar,
en veure la quantitat de veïns que van venir,
de la importància que té per a tots cuidar i
mantenir net el nostre entorn, i la capacitat
humana que té el nostre poble per mobilitzar-nos quan alguna cosa ens interessa. Segur
que la botifarrada de després va ajudar a
compensar l'esforç fet durant el matí.
Però, aquí no acaba el projecte, la canya tornarà a rebrotar, i tardarem un temps a recuperar del tot la riera. El següent pas és
eliminar la canya, això està previst fer-ho
amb un dels mètodes més efectius i barats,
alhora, que hi ha si tenim en compte que els
recursos econòmics són limitats, el tractament amb herbicida. Es tracta de fer tres
aplicacions d'un producte no persistent, per-

mès pel departament de Sostenibilitat, apliacions espaiades en el temps per eliminar la
planta per esgotament.
Després s'haurà de reforestar la riera amb
plantes autòctones que afavoreixin la biodiversitat i, mica en mica, fer de la riera un
espai transitable de manera que ens l'anem
fent nostra i en puguem gaudir. I així, deixi
de ser un espai abandonat i empobrit ambientalment.
Des de l'Ajuntament estem convençuts
que els recursos econòmics no poden ser
un factor limitador a l'hora de tirar endavant accions de defensa del medi ambient,
sinó que s'han de sumar als recursos humans i creatius que disposem per poder
millorar l'entorn.

Hisenda, Promoció
Econòmica, Medi
Ambient
Actuacions Lleres
Ja a l'anterior Butlletí anunciàvem que engegàvem un projecte ambiciós amb la neteja
de lleres. Hem aprofitat l'impuls de la subvenció que ens va otorgar l'Agència Catalana
de l'Aigua per combinar els recursos escassos amb que compta el consistori, i l'ajuda
del Consorci per a la Defensa del Riu Besòs,
per tirar-ho endavant. Si algú ha tret el cap
per la riera de la Font Sunyera, haurà observat que presenta un aspecte bastant canviat
al que tenia fins ara. Primer vam tallar i triturar tot el bosc de canya americana (
arundo donax) mitjançant la intervenció
d'una màquina, per obrir la llera i veure què
hi havia sota. No va ser una sorpresa, però si
que ens vam adonar que la riera s'havia convertit en un abocador, era plena de ferralla,
plàstics de procedència diversa, vidres, i
brossa variada. Així que, a part de l'ajuda de
les administracions, vam fer una crida als
veïns del poble perque ajudessin a fer una
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ACTUALITAT

Educació, esport,
comunicacions
i festes

No recordo un estiu amb tantes activitats
a Santa Maria com aquest: Els concerts
d'estiu, la Festa Major i la Patrona van
omplir el nostre poble de festa i alegria
durant alguns dies.
Com a novetat, les nits de tres dissabtes
de juny, la Plaça de l'Església va convertir-se en el punt neuràlgic del poble. S'hi
varen reunir grans i petits, veïns del poble
i dels voltants, tots junts a la fresca per fer
cultura i espectacle. Tres concerts diferents i complementaris, alhora. El rock de
Ziggy's Band, el violoncel i l'espectacle
d'en Pau de Nut i el jazz de Think
Twice Jazz. Va ser un bon tastet per preparar-nos per la
festa major.

U

Festa major
Aquest any s'han introduït algunes novetats a la Festa Major, com a complement
d'altres o per demanda popular. És el cas
dels servei de Ponitaxi, on els nens que
van participar al contacontes de la font
sunyera, a més de gaudir amb les històries
de la Jordina Biosca, també o van fer a la
gimcana amb ponis de la antiga pedrera.
Un altre activitat destacable per la rellevància de l'artista va ser el concert de la
Lorena Álvarez y su Banda Municipal,
que va cantar per la Festa Major el seu repertori de música tradicional acompanyada per el cor La flor. Per combatre la
calor, durant el concert, la Comissió de
Festes va servir 20 litres de vermut i 15 de
sifó al públic assistent.
De la resta d'activitats només comentar
que l'afluència de públic va ser semblant
a la de l'any passat a excepció de la discomòbil, on va augmentar considerablement el número d'assistents, i que el fi de
festa, a càrrec dels Xarop de canya, va ser
espectacular!
La Patrona
Per la Patrona es va decidir que totes les
activitats es fessin el mateix dia per donar
més vida a la festa, des de la trepitjada de
raïm a primera hora, passant per les titelles d'en Galiot teatre i el concert vermut
dels Dixtrets Quintet Band (20 litres de
vermut i 15 de sifó més...) fins arribar a la
arrossada, on la Regidoria de festes va obsequiar a totes les taules amb una ampolla de cava DO Alella.
La jornada va acabar amb el concurs

Agenda

de postres cassolans, amb una participació notablement superior a la de l'any passat i d'un nivell d'execució altíssim. Les
guanyadores van ser la Mar Barroso per
la categoria de millor decoració i la
Montse Gómez al més bo.

Ara que ja estem a la tardor arriba
una de les festes preferides dels més
petits: La castanyada i el passatge
del terror, amb els tallers en família,
el concurs de galetes i les castanyes!
I per acabar l'any, prepararem les
torxes per anar a buscar al tió de nit
al seu amagatall, l'engreixarem durant uns dies i després... a cagar!
Si esteu interessats en participar en
la elaboració de les activitats del
nostre poble formant part de
la Comissió de Festes,
podeu enviar un correu
a comissiodefestesstm@gmail.com o
trucant a l'Ajuntament.

19 h , arem una volta per la muntanya
identificant bolets guiats per la micòloga
19 h. A l'escola Les Mimoses. Taller
educatiu pels pares interessats. Places
limitades. Inscripcions a l'AMPA Les
Mimoses.

19 h. a càrrec d'un membre de la FaPaC.

Laia Ribes.

20 h. Les famílies i l'èxit educatiu dels fills
i filles: una paleta de colors (Taller
educatiu). A l'escola Les Mimoses. Places
limitades. Inscripcions a l'AMPA Les
Mimoses.

16 h. A la plaça de l'església.

A l'escola Les Mimoses.

A la Plaça de l'Església.

Si esteu interessats en posar una parada o
teniu ganes de participar a l'organització,
poseu-vos en contacte amb l'ajuntament,
per telèfon o passeu-vos'hi a preguntar.

8h .Al parc de la Torrentera. Cursa de
Muntanya de Santa Maria de Martorelles.
27Km i 1600m de desnivell. Inscripcions
obertes al web: laneorural.com.
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16 h. A la plaça de l'església.

ACTUALITAT

Curset informàtica per gent gran
Ja ha acabat la primera fase del projecte
de formació dels voluntaris que s'encarregaran d'iniciar a la gent gran que ho desitgi en el apassionant món de la
informàtica. Per assolir aquest objectiu
s'han hagut d'optimitzar els ordinadors
del casal d'avis mitjançant la instal·lació
de programari lliure que, a més de ser més
efectiu, és gratuït. La instal·lació dels nous
sistemes operatius i dels programes ha
anat a càrrec dels formadors amb l'objectiu que es familiaritzin amb les noves
eines amb les qual hauran d'impartir la
formació.
Val a dir que no es tracta només de un
projecte formatiu, existeix un aspecte de
gran valor humà i solidari que dóna una
especial rellevància a aquest programa:
l'existència d'un grup de formadors que
ajudaran a la gent gran en el acostament
del temut “ratolí”, del teclat, etc... amb el
valor afegit que aquest guies són persones
majors amb capacitats i dificultats similars a les seves. Ningú millor que ells per
entendre'ls i posar-se en el seu lloc.
Tenim la obligació moral d'evitar que la
nostra gent gran no quedin exclosos dels
constants avanços tecnològics de la societat. Aprofito per donar les gràcies als for-

madors en nom de l'Ajuntament, des del
qual seguirem desenvolupant programes
que, com aquest, ajudin a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns.

seny i el seu equip, que en la seva 2ª edició
va tenir un seguiment massiu.
També aquest estiu es va dur a terme el
1er Concurs d'scooters "Can Coll" que,
per la seva espectacularitat i bona acceptació per part del públic i dels concursants, es tornarà a repetir el proper any.

Projecte de Socialització de llibres de
text al CEIP Les Mimoses

Des de la Regidoria d'esports creiem que
s'han d'aprofitar totes les possibilitats que
ens ofereix un entorn privilegiat com és el
nostre per fomentar les activitats esportives a l'aire lliure. Aquest estiu s'han dut a
terme la Galzeran btt, organitzada pels
germans Surinyac, que ja és una clàssica i
que any rere any guanya en prestigi;
també hem col·laborat en el duatló CastellXtrem organitzat pel Club Muntanyenc Mollet i ara falta la Mitja marató “La
Neorural”, una cursa ja consolidada que
es celebrarà el 30 de novembre.
Una altra activitat esportiva que ha creat
molta expectació és la Baixada de carros
“Castell Ruf ”, organitzada pel Xavi Ben-

Vam acabar el passat curs escolar amb el
compromís de recuperar el projecte de socialització de llibres de text al CEIP Les
Mimoses i així ha estat. L'escola, l'AMPA
i l'Ajuntament han col·laborat conjuntament en un projecte que, a més de l'estalvi
econòmic que suposa per a les famílies, té
altres aspectes molt positius com són la
contribució a la reducció de residus o la
sensibilització que crea en els alumnes
sobre la necessitat de tenir cura del material.
El cost de la socialització ha estat parcialment subvencionat per l'Ajuntament, el
que ha fet possible que aquest projecte es
pugui dur a terme.

aquest projecte, s'analitzaran quins són els
mecanismes dintre de les noves tecnologies
que millor s'adapten per arribar als nostres
objectius..Aquest projecte que dependrà de
les persones que vulguin participar, donarà
les eines , per arribar al màxim de públic i
culminarà amb una exposició dintre de la
Fira de Nadal de Santa Maria de Martorelles.Es treballarà per grups-comissions que
desenvoluparan cada interès, per arribar
més fàcilment a la nostra Fita.

crear-se durant aquest any, ara entra en una
nova etapa d'expansió .Santa Maria de Martorelles i Martorelles compartirem projecte
de batukada. Ara més persones poden accedir a tocar si això és el que desitgen.Pensem que aquest projecte és molt ric en la
seva essència, doncs obre nous reptes:Introducció al món de la música, per aquelles
persones que encara no el coneixien , i un
plaer per aquelles que ja tenen alguna formació musical.La formació d'un nou grup
de referència, on les relacions personals
poden fruir a partir d'aquesta nova
il.lusió.Que persones de diferents edats pu-

Cultura, afers
socials, joventut i
serveis socials.
Projecte XART
Des de l'Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles impulsem una nova iniciativa
que sorgeix de la regidoria de la dona i que
té el suport de l'Institut Català de la
dona.Es tracta d'un projecte per ajudar a
donar a conèixer les artesanies i les arts
que les persones de Santa Maria realitzen
de manera aïllada i individual.Xart, integra
a la seva paraula, l'art i l'artesania i la xarxa,
i precisament d'això parla aquest projecte.
Com puc crear un interès sobre el que jo
realitzo?Com puc donar a conèixer a una
gran quantitat de gent allò que faig?On em
puc trobar amb més persones que els interessa el mateix que a mi?
Liderat per la persona que portarà a terme

SAMAMA CREIX
El grup de batukada que va començar a
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OPINIÓ

guin compartir temes i interessos comuns,,
on la col.laboració és fonamental.I ara
també que les dues poblacions Santa Maria
de Martorelles i Martorelles compartim un
projecte, que podria servir de model de cooperació entre els pobles veïns, que treballant conjuntament es poden crear
projectes més enriquidors.El dissabte 4
d'octubre es va impartir la primera master
class a la Masia Carrencà de la mà d'un especialista en ritmes i percussió, en Cento
Carbó. I més de quinze persones van realitzar l'intensiu de quatre hores amb
molta il.lussió .En acabar l'activitat, la gent
estava encantada i molts ja es van comprometre a formar part del nou grup.Estem realment molt satisfets de com ha anat
aquesta primera trobada i esperem i confiem que això només sigui el començament
de moltes trobades més , tant musicals com
personals.Per què estimen la batukada!!

?

estas interessat
en participar en
la confecció dels
propers presupostos?

(L’editorial del butlletí no es fa responsable de les opinions expressades en la vinyeta)

podeu opinar a la pàgina
web o el correu electrónic de
l’Ajuntament

Al Ple del passat dia 26 de setembre de
2014 la nostra coalició va presentar una
moció sobre la consulta de l 9-N, que va
ser aprovada per 5 vots a favor (4 d’ICVEUiA i 1 de CiU) i un vot en contra per
part d’un regidor de CiU.
La moció aprovada recull els següents
acords:

Al tancament del butlletí, no hem rebut
el text.

PRIMER: Mostrar el suport a la
convocatòria de la consulta del 9 de
novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins
l’exercici dels nostres drets democràtics
i prendre el compromís de l’Ajuntament
de Santa Maria de Martorelles amb la
realització de la mateixa, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per
fer-la possible, fent una crida a la
participació i desenvolupar-la dins del
marc legal.
SEGON: Donar ple suport al president
i al govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya i als partits
polítics que donen suport a la
convocatòria i a la materialització de la
consulta del 9 de novembre dins del
marc de la Llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana,
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja
que respon a la voluntat majoritària del
poble català i dels seus representants.

“ LA VINYETA” per Bernardo Núñez

Busquem vinyetes divertides, iròniques, amb mala llet, crítiques, i simpàtiques que parlin del poble. Dibuixa la teva aquí, retalla-la
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per la línia de punts i porta-la a l'Ajuntament o deixa-la a la bústia. Anima't!

L’ENTREVISTA

“...(El poble) ara no
ho canviaria per res,
amb fills, aquest
poble és ideal”

A

quest butlletí hem volgut saber
com i perquè una noia de
Rusia ha vingut a parar a un
poble tan petit de Catalunya. Després
de la conversa mantinguda arribem a la
conclusió que de vegades la vida és un
encadenament de casualitats que t'acaben duent al lloc oportú al moment
oportú per trobar la persona t'enamorarà, amb qui passaràs els moments
més importants de la teva vida. Aquest
és el cas de la Kseniya (ksinia) Permayakova, té 32 anys i és mare de dos
fills, en Misha i en Kim.

Pensava que et deies Susana...
(Riu) Si! Vaig decidir canviar-me el nom
perquè sinó em passaria el dia repassant
la fonètica, i delletrejant el meu nom. Susana m'agrada, després he vist que hi ha
molts estrangers que també ho fan.
Rússia és per molts europeus occidentals un país desconegut, quin és el teu
poble d'origen?
Sóc de Perm, una ciutat situada al costat occidental dels Monts Urals, a uns 5000km
d'aquí. No és un poble, ni molt menys, és
una ciutat com Barcelona, o més gran, amb
mines de diamants i malaquita.
De tant lluny, com has arribat a Santa
Maria?
Vaig venir a Espanya de turisme, l'empresa on estava treballant a Perm va prescindir dels meus serveis ( treballava de
dissenyadora d'interiors) llavors, amb
20anys, vaig decidir desconnectar. M'havien parlat de la qualitat de vida i el bon

clima que teniu aquí i vaig
viatjar a La Costa Brava, de
turisme a passar-ho bé i conèixer una mica més de
món. Després l'amor entre
en Marc i jo, m'ha portat a
formar una família a Santa
Maria.
Tot i així, no deu ser fàcil
viure legalment a Espanya
si no ets de la comunitat
Europea...
Uf! Ni molt menys, només
et donen la visa si tens
feina, i et donen feina si
tens la visa, és un peix que
es mossega la cua i això
complica molt la vida. A
més no em serveixen els títols universitaris, en tinc
dos i per poder convalidarlos he de pagar molts diners, fer cursos pont... i ara
no tinc temps, així que a més d'arquitecta
i dissenyadora d'interiors a Rusia, m'he
tret el títol d'educació infantil aquí, per
veure si em surt alguna feina, tot i que ara
amb la crisi no hi ha demanda.
Així doncs, què et sembla aquest poble?
Fa cinc anys que hi visc, vinc de la urbe, i al
principi em semblava massa tranquil, no hi
veia ningú pel carrer. No s'esqueia amb la
idea que tenim els russos de com es viu a
Europa. Però ara no ho canviaria per res,
amb fills, aquest poble és ideal. T'hi sents a
gust doncs...Sí molt, ara ja conec tota la
colla d'amics i amigues d'en Marc, i això
ajuda. També m'agrada el fet que a l'escola
siguin tan pocs nens, coneixes i parles amb
tothom, i t'ajuden si fa falta. Estar a la plaça
i poder deixar els nens jugar amb altres
nens de la seva edat, això és un luxe, fins i
tot et diria que els caps de setmana hi ha
massa transit, mira si he canviat! I que ho
digui jo, tota una urbanita.
I quina imatge tenen els russos del modus
vivendi europeu?
Doncs ens agrada molt anar de “shopping”, comprar cotxes llampants i vestir
amb roba de marca. I sembla que a Eu-
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ropa tot això és més fàcil i barat. En
canvi...no és així, sí que és fàcil trobar
aquest estil de vida a Catalunya, però diria
que aquesta falera per les marques ja ha
passat. Aquí la gent està per altres coses,
es viu més la cultura i les tradicions, la
majoria no sou tan ostentosos.
Per Jordi Valls

Vols anunciar-te
a Dalt la Vall?
trucan`s
935 931 828

proposar un nou espai? enviar
una recepta? fer una crida al poble? informar sobre algun fet històric?
anunciar alguna activitat? Posat en contacte amb nosaltres!

