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Concloses les Festes de Nadal i amb elles els actes del Nadal Cultural, desde l’Ajuntament volem agrair la  
col·laboració de tots els veïns i veïnes que han participat de manera desinteressada en l’organització i desenvo-
lupament de la FIRA DE NADAL, GASTRONOMIA I ARTESANIA ubicada per primera vegada en el nucli 
antic del poble i que obrí en el primer cap de setmana de desembre, els Actes del Nadal Cultural 2007. 
Qualsevol ajuda sempre és ben rebuda, però en esta ocasió ha estat molt més que una ajuda. La Fira s’ha pensat 
entre tots, s’ha treballat entre tots i el resultat ha estat a la vista de tothom: una mostra de gastronomia i artesania 
feta en la major part per la gent del poble. 
El nou disseny de la Fira en un entorn pintoresc i entranyable ens ha fet adonar-nos a tots, covarxins i visitants, 
de què tenim un casc antic molt més que bonic i digne d’admiració. Només cal cuidar-lo i respectar-lo. Se li ha 
donat a la Fira un altre tarannà. I tots en som responsables i partíceps. Tots hem treballat molt i de bona gana. 
Per això, l’esforç de tots ens ha portat a un resultat més que satisfactori.  
 I per això, desde l’Ajuntament, volem donar les gràcies a tots, persones voluntàries i Associacions, que heu par-
ticipat tant en el muntatge i organització de la Fira i de l’Exposició del Pessebre i Joguines, com en les parades 
de venda, tallers, etc.
La participació activa dels veïns i Associacions del poble en les Festes i demés actes que es celebren durant l’any 
és un objectiu important que pensem hem d’aconseguir entre tots, i tots n’eixirem beneficiats. 
A més, també volem donar el més sincer agraïment a l’Associació de Mares i Pares pel immillorable resultat 
de les activitats adreçades als xiquets que han organitzat per a estes vacances de Nadal. Des dels Tallers parti-
cipatius en la Fira, passant pel campionat d’escaléxtric, 
els tallers de “modelat” en fang, el campionat infantil de 
birles, les sessions de cinema i, per finalitzar, la brillant 
organització de la visita del Pare Noel, del Carter Reial 
i la Cavalcada dels Reis Mags, han aconseguit que els 
xiquets del poble hagen gaudit d’unes vacances plenes 
d’activitats, tant lúdiques com educatives, en que no hi 
ha hagut lloc per l’avorriment. 

Des d’ací volem animar a tots els veïns i Associacions 
del poble a continuar participant activament en les acti-
vitats organitzades al llarg de l’any per l’Ajuntament o 
per les mateixes  Associacions.
Un poble actiu és un poble viu. Moltes gràcies a tots.


