la revista

I JA EN VAN 12!
Fa pocs dies hem celebrat la 12 edició de les Festes de
Serralavella. Han estat 5 dies intensos de molta feina i
moltes activitats. De ben segur que les haureu gaudit!
Organitzar un esdeveniment així no és gens fàcil. Són
mesos de preparació , gestió, organització per aconseguir que les festes siguin un èxit. I no hauria estat possible sense un munt de gent que hi col·labora, des de les
entitats, treballadors municipals, persones anònimes amb
esperit col·laboratiu i com no un equipàs de regidors
del govern que una vegada més s’hi han deixat la pell i
moltes hores en benefici del bé comú. A totes les persones que han fet possible aquesta nova edició de la Serralavella dir-vos “moltes gràcies!” Visca la cultura popular!
Visca Serralavella!

Reformar el camp de futbol és possible!
Hem rebut un pressupost informatiu de reforma del Camp
de Futbol Municipal amb gespa artificial per valor de
190.000€. Creiem que reformar el Camp de Futbol és possible si hi ha voluntat política de fer-ho. Per posar un exemple:
l’equip de govern podria estudiar la possibilitat de fer l’obra
a través dels “Ajuts de Caixa” de la Diputació de Barcelona. És
una línia de crèdit pròpia de la Diputació, sense interessos,
amb un màxim de 175.000€ a retornar en 10 anys. És a dir
1.458€ al mes. Lamentem que l’equip de govern (ERC + JxU)
hagi desestimat la nostra proposta de reformar el camp en
el pressupost 2017 i no vegi la reforma com una oportunitat pel poble, i que prioritzi la construcció d’una plaça/mirador al davant de l’ajuntament per, finalment, un valor de
115.903 €. Nosaltres continuarem insistint.

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

Aquest passat mes de febrer es va fer la
presentació de les 6 actuacions bàsiques
que s’han de portar a terme al llarg de la
carretera dins del nucli del poble. Totes elles representaran
una gran millora en matèria de seguretat en punts importants i de confluència al llarg de tota la BV-1202 i 1203.
Aquestes actuacions, juntament amb el projecte de
millora del carrer Serra, suposaran un tomb important en
l’accessibilitat de les principals artèries del municipi.
Els tres habitatges per a la gent gran d’Ullastrell ja són una
realitat i en breu n’aprovarem les bases per a la seva adjudicació.
Aquestes només són només algunes de les propostes que
des del govern es tiren endavant.
A un pas de la meitat de la legislatura i veient la feina feta,
projectes pendents d’execució i actuacions pendents de
realitzar, és important fer balanç del que ens queda per fer
però sobretot, escoltar i recollir tot el que és important per
a les veïnes i veïns.
Seguirem treballant encara més i millor per respondre tot
allò que és important per a les persones d’Ullastrell

SERRALAVELLA
Ja fa temps que venim celebrant aquestes
Festes i val a dir que després de tant de
temps, encara hi ha algú que no s’ha assabentat d’aquesta
tradició.
El que es va iniciar amb unes festes del poble, de tradicions,
de cultura, s’ha anat convertint poc a poc en unes festes un
xic “paganes” i amb un munt d’activitats sense un objectiu
massa clar.
La inclusió de 4 espectacles de jazz dins les festes potser no
li donen el sentit necessari.
La diferencia de preus a l’hora de veure diferents espectacles, tampoc.
La monotonia de la fira (acte central) fa que la gent s’avorreixi
i “passi” d’ella. Enguany ha vingut molt poca gent. La proximitat de la Fira de l’oli segurament que no hi aporta res a
favor.
Sembla ser que es busca un model que no s’acaba de trobar.
Hauríem de portar les Festes de Serralavella al “metge” abans
no es mori.
L’hauríem de “curar”.
S’han de mantenir les tradicions.

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
902 464 465
93 788 49 90
112

Horaris dels serveis de l’autobús de línia: Ullastrell-Terrassa / Terrassa-Ullastrell
Laborables:
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Subscriu-te al
Butlletí Electrònic setmanal!
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MAIL: ullastrell@ullastrell.cat
TWITTER: @ajullastrell
INSTAGRAM: @ajullastrell
FACEBOOK: www.facebook.com/ajuntamentullastrell

