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concurs portada del programa de festa major 2018
L’obra “Guspires” de Montse González ha estat la guanyadora d’entre les 14 obres presentades a concurs. Podreu veure totes les
obres participants exposades a l’entrada del
Casal. Gràcies per participar!

3ER ANY DE MANDAT!

Prepara’t per la Festa Major, engalana la casa,
el carrer, a tu,... tot engalanat! Que estem de
festa!

#ullasvstrell2018

ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS D’OLI
D’ULLASTRELL
Ullastrell recupera les oliveres becarudes
Ullastrell tornarà a tenir oliveres becarudes gràcies a la
iniciativa de l’Associació de Productors d’Oli d’Ullastrell.
Aquesta organització, formada per pagesos locals que cultiven olivera, han recollit el resultat de 2 anys de feina en
forma de planter d’olivera becaruda. Així doncs, dos anys
enrere, es van seleccionar esqueixos de les millors oliveres
becarudes del municipi i després d’un procés natural de
selecció i creixement fet per experts en la matèria, s’han
aconseguit reproduir 325 oliveres. Ara els diferents pagesos
i l’Ajuntament del municipi s’han fet a mans del planter i
podran tornar a plantar aquesta espècie autòctona d’olivera
en les vinyes locals.
L’olivera becaruda és una espècie autòctona de la zona llindant entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i l’Alt Penedès. L’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) la defineix com “una varietat vigorosa i port obert i
que produeix un oli afruitat i clarament dolç”. Ullastrell
n’ostenta una gran quantitat degut al seu passat agrícola.
De fet, el nom d’Ullastrell prové d’Ullastre, nom de l’olivera
salvatge.
Al mateix temps, amb una iniciativa de l’Associació de Productors d’Oli, L’Ajuntament d’Ullastrell i l’Escola Serralavella, s’ha fet una plantada d’oliveres becarudes dins l’espai
escolar. L’activitat l’han protagonitzat els alumnes de sisè
que enguany deixen l’escola per marxar als instituts. Xavier
Morral (President de l’Associació) i Jaume Puig (1er Tinent
d’Alcalde) han acompanyat als alumnes en aquesta activitat
i han explicat les raons i la importància de mantenir viva la
cultura de l’oli i del valor de les oliveres becarudes.
Ullastrell celebra cada any la Fira de l’Oli a mitjans de gener
des de fa 7 anys, una fira consolidada i que cada any rep més
visitants i firaires.

CORAL D’ULLASTRELL
La Coral acabarà aquest curs amb un concert a Viladecavalls el dijous 26 de juliol a les 21:30h. amb un ampli
repertori. Tanquem un altre curs, enguany amb un record pel Sebi que ens va deixar fa poc i a qui sempre
recordarem a la Coral.

Aquests dies es compleixen 3 anys de les
eleccions de 2015 on els veïns i veïnes ens
vau encarregar la responsabilitat de seguir
construint el futur d’Ullastrell. Durant aquests
3 anys s’han aconseguit portar a terme grans
projectes com la remodelació del Carrer de
la Serra, el Viver d’empreses o els pisos per a
joves a l’edifici de l’escola Serralavella. A més
tota la tasca relacionada amb la gestió diària
de les problemàtiques i de totes les propostes que rebem diàriament per part vostra.
Properament s’iniciaran més projectes: 2 habitatges públics més, remodelació d’El Progrés i obres significatives a la carretera. I tots
aquests projectes es poden portar a terme
amb una situació econòmica de l’Ajuntament
que gaudeix d’una excel·lent salut gràcies a la
bona gestió del govern. Són 3 anys apassionants, plens de feina i de reptes que fan que
seguim amb la il·lusió del primer dia.

Però al setembre engeguem un nou curs amb noves
propostes, així que si tens ganes de formar-ne part
t’estem esperant!!

COMUNICAT DE LA CAP DE LLISTA,
MERCÈ RODÓ
Després d’anys de dedicació al progrés d’Ullastrell i del Vallès Occidental, i amb l’ànim de donar continuïtat a aquest compromís, us comunico
que he pres la decisió de sumar-me al grup d’Esquerra Ullastrell per a les
properes eleccions municipals del 2019, de la mà d’en Jaume Puig (Putxu
per mi), que és el nostre candidat a l’Alcaldia. Ho faig amb més ganes que
mai, per continuar fent créixer un projecte comú que hem tirat endavant
conjuntament durant aquests anys.
Estic convençuda que és des d’aquesta candidatura que podré seguir
defensant amb la màxima coherència i integritat els valors republicans
de defensa de la democràcia i la justícia social i nacional que han motivat sempre i en tot moment la meva militància i trajectòria política,
marcada pel punt d’inflexió que van suposar els fets d’octubre del 2017
per mi i per tanta altra gent provinent del socialisme d’arrel catalanista.
Estic segura que Esquerra Ullastrell som i seguirem sent l’equip capaç de
continuar treballant amb solvència per fer d’Ullastrell un poble encara
millor, amb les persones i per a les persones que hi vivim i ens l’estimem.
Sempre hem cregut que les idees, les aportacions i els resultats son el
fruit del treball conjunt i entusiasta de tot un equip i del compromís polític ferm i insubornable de tots nosaltres. D’aquesta manera, em plantejo la propera legislatura com sempre he fet, sumant energia, ganes i
predisposició perquè l’Ajuntament estigui representat per veïnes i veïns
entregats al servei i l’abast de tots, i plenament compromesos amb la
defensa dels drets civils i democràtics més fonamentals i irrenunciables.

Contacta’ns al mail coraldullastrell@gmail.com o els
dimarts a les 21:30h. a l’Altell del Casal.

ADÉU PEPE!
Ens ha deixat el nostre Pepe. Una trista i gran pèrdua per
nosaltres.
Un home compromès amb el Grup des del primer dia;
un home seriós, fidel, respectuós, sense alçar mai el to
en les seves converses, sempre disposat a col·laborar i
ajudar,... i per davant de tot, una GRAN PERSONA.
El Pepe ens ha deixat com era ell, sense fer soroll, sense
molestar a ningú, en silenci,...
El Grup el trobarem a faltar!
Una gran i forta abraçada per la nostra companya Roser!
Ella el trobarà molt a faltar.
Molts ànims Roser, per superar aquest moments tant
difícils.
Pepe, descansa en PAU.

MILLORES A LA ZONA ESPORTIVA
L’abril de 2017 el nostre grup presenta una Proposta de
Resolució al ple de l’ajunta ment, sol·licitant la creació
d’una comissió d’estudi per a fer realitat millores a la
zona esportiva del nostre poble. En aquella proposta
s’enumeraven les dificultats i les mancances que encara
perduren a la zona esportiva del nostre poble.
La proposta s’aprova i es crea la comissió. Un any després de la primera comissió (a la qual el nostre grup no
hi pot assistir per incompatibilitat horària i se’ns nega
poder enviar-hi un representant) se celebra la primera
jornada del procés participatiu per recollir les idees dels
assistents en relació al projecte de millora.
Està clar que la zona esportiva no ha estat mai una
prioritat pel govern municipal, només cal comprovar
els pressupostos municipals i les partides destinades a
aquesta zona. Ara sembla que es comença a posar fil a
l’agulla... esperem que no sigui massa tard.
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