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AGU
El passat 7 de desembre de 2017 en la localitat de Marina d’or, es
va celebrar el campionat d’España de Taekwondo.
El Terrassenc i professor de Taekwondo de l’Associació Gimnàstica Ullastrell, Julian Díaz, va aconseguir la Medalla d’or.
Un títol més en el seu palmarès, des de l’Associació Gimnàstica
Ullastrell volem felicitar-lo per la victòria.

CÀRITAS ULLASTRELL
RECOLLIDA D’ALIMENTS NADAL 2017
Tot i que ja han passat uns quants dies de la Recollida de Nadal,
volem agrair-vos la vostra col·laboració en la campanya de recollida d’aliments que vam dur a terme durant el temps de Nadal a
les botigues i a la fira.
També no volem desaprofitar l’ocasió per agrair a tots els qui al
llarg de tot l’any ens ajudeu i recolzeu: particulars, entitats, comerços, col·laboradors,...
En nom de la Parròquia de Santa Maria d’Ullastrell i l’equip de
Càritas Ullastrell, moltíssimes gràcies!!
“Cridats a ser comunitat”
recorda el necessari que és, en aquest temps, sabernos comunitat de germans i germanes, persones amb
dret a viure amb la mateixa dignitat i moure’ns amb
llibertat a la casa comuna que ens acull a tots.
Campanya Càritas Nadal 2017

GATU

TRANSPORT PÚBLIC

TELÈFONS D’INTERÈS
93 788 72 62
93 730 44 38
93 730 44 48
93 738 40 30
687 87 45 13
93 733 10 51
93 788 65 66
93 730 42 69
112
900 264 272

Horaris dels serveis de l’autobús de línia: Ullastrell-Terrassa / Terrassa-Ullastrell
Laborables:

La setena edició de la Fira de l’Oli i l’Oliva d’Ullastrell ha estat tot un èxit. Tenim una fira sectorial consolidada i que
atrau l’interès de centenars de visitants d’arreu. La fira ha
crescut poc a poc, de les 4 primeres parades de la primera
edició fins a les 31 d’enguany. Ullastrell s’ha fet seva aquesta fira. Per una banda les entitats hi participen activament.
Per altra banda 14 productors d’oli locals es van presentar
al concurs del Tast. I 14 de les parades eren de productors
locals.
El gran èxit de la fira és que arreu del municipi es parla
d’oliveres, tots els veïns aprenem coses sobre l’arbre, el fruit
o l’oli, es planten oliveres, s’etiqueten nous productes. La
fira posa Ullastrell al mapa, ajuda a la protecció del paisatge, a generar economia i a augmentar la cultura sobre l’oli i
l’olivera. I aquest és el poble que volem.

El proper mes de febrer començaran a treballar per l’Ajuntament tres persones a través de
plans d’ocupació. Aquest cop la convocatòria s’ha fet a través
del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Dues peons de brigada donaran suport a l’equip actual per a
fer tasques de manteniment. Una altra farà tasques d’agent
cívic i suport a la finestreta a l’edifici de l’Ajuntament. Al llarg
d’aquests aquests anys on la situació econòmica de les famílies és complicada, hem treballat per destinar recursos i
poder crear plans d’ocupació. Seguim la feina en aquesta
línia i també amb una relació directa amb les empreses del
municipi, ja sigui per donar-los suport, per treballar conjuntament amb el servei d’ocupació i per ajudar a cobrir aquells
perfils laborals que necessiten.
Acompanyant cada vegada a més famílies des de l’atenció a
les persones, a punt de la construcció de dos habitatges on
els barems amb més criteri seran els socials i veient agafar
forma al carrer de la Serra. Dignificant els carrerons, zones
comunes de veïns, veure créixer fires, festes conjuntament
amb més associacions i entitats. Treballar per la millora de la
zona esportiva i veure omplir l’edifici de les escoles velles de
nous projectes, ens demostra que anem per bon camí i fem
un poble per les persones amb les persones.

Voler fer entrar el clau per la cabota...

Shanda és una història real que va succeir l’any 1992 als Estats
Units. És el relat d’un grup de joves amb els habituals problemes
d’institut, però aquesta història és diferent. És una història molt
dura. L’exemple del que viuen aquests joves a l’institut ara fa 26
anys es pot traslladar a clars conflictes que es viuen en silenci encara avui en dia entre adolescents d’arreu del món. Nosaltres som
un grup de joves d’Ullastrell que tenim ganes de que tothom conegui aquesta història que va commoure a tot Estats Units perquè
puguem reflexionar sobre com un simple broma o un comentari
“sense importància” pot acabar convertint-se en un assetjament
escolar i en un autèntic malson per a les víctimes i els qui les envolten.
Us esperem a tots el dia 18 de Març a les 18:30 al Casal per transmetre-us totes les emocions que envolten la història de la Shanda.

Ajuntament
Biblioteca Josep Massagué
CAP - Consultori mèdic
CAP - Cita mèdica
Casal Cultural - Administració
Casal Cultural - BAR
CEIP - Escola Serralavella
Llar d’Infants - El Cucut
Emergències
Recollida domicili mobles i poda
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Subscriu-te al
Butlletí Electrònic setmanal!

Diumenges i festius:

Terrassa-Ullastrell

Ullastrell-Terrassa

Terrassa-Ullastrell

Ullastrell-Terrassa

07,05 h.

07,25 h.

11,05 h.

11,25 h.

11,05 h.

11,25 h.

14,05 h.

14,25 h.

13,05 h.

13,25 h.

19,05 h.

19,25 h.

14,05 h.

14,25 h.

18,05 h.

18,25 h.

20,05 h.

20,25 h.

MAIL: ullastrell@ullastrell.cat
TWITTER: @ajullastrell
INSTAGRAM: @ajullastrell
FACEBOOK: www.facebook.com/ajuntamentullastrell

Un altre de les expressions populars que
semblen fetes a la mida de tot aquest llarg i
feixuc procés que vivim els catalans.
L’1-O, semblava que la cosa tenia que quedar clara, per alguns, està clar. NO va ser així.
Va arribar “l’apisonadora” del 155 i ens van fer anar a votar
un altre vegada.
Alguna solució?? Alguna cosa clara??
Considerem, que el tema no està prou clar. Seguim amb la
mateixa línia.
Es pensa acabar igual com fins ara??
Més empresonats??
Més polítics lluny de les nostres fronteres??
No hi manera de posar una mica de SENY entre tots plegats?? Entre poc i massa!!!
Els uns no se’n adonen que els catalans som tossuts de mena,
i a vegades, no parem fins que aconseguim l’objectiu marcat.
I els altres no se n’adonen que no tots els catalans pensen
com ells, que no podem fer entrar el clau per la cabota.
Demanem diàleg, demanem governabilitat del nostre país,
demanem entesa.
Demanem llibertat pels empresonats a causa d’aquest procés i també llibertat d’opinió en tots els sentits.

El passat cap de setmana del 19 al 21 de gener vam poder participar de les activitats de la Fira de l’Oli de 2018.
Quatre dies plens d’activitats per a tots els públics, des de
Jornades tècniques dirigides a productors fins a la Fira de
diumenge i activitats per als més petits.
La presentació de la fira, aquest any va anar a càrrec del televisiu cuiner de TV3 Marc Ribas i ja va ser tot un presagi de
l’èxit de públic i participació en la convocatòria d’enguany.
Celebrem la consolidació d’aquesta activitat a Ullastrell,
la qual pretén donar a conèixer un dels més preuats productes locals, incentivar i ajudar als productors locals i fer
d’Ullastrell una població clau en productes d’alta qualitat i
proximitat.
Agraïm la implicació i col·laboració de les diferents entitats,
productors locals i personal de l’Ajuntament per ajudar a
fer possible aquesta gran festa.
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