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DIADA DE LA GENT GRAN I CARAMELLES
La passada diada de Pasqüetes, que enguany va coincidir amb
Sant Jordi, es va celebrar de nou la Festa de la Gent Gran. De bon
matí ja s’escoltaven les caramelles per tot el poble i al migdia
unes 115 persones es van reunir al gimnàs de l’antiga escola en
el Vermut de celebració de la Gent Gran on en acabar es va fer
una visita als nous pisos destinats a les persones grans i per acabar la jornada, van riure d’allò més a l’espectacle “7 d’amor” que
es va fer al Casal.
Al llarg del matí i acompanyant a les caramelles, l’alcalde va anar
a visitar a l’Angeleta de Cal Maurici que és la dona més gran
d’Ullastrell amb 104 anys i a en Pau Pi que està a la Residencia i es
l’home més gran d’Ullastrell amb 102 anys.
Moltes gràcies a la comissió de Caramelles per l’organització, en
breu es dirà la data de l’excursió dels participants a la cantada.

Tu Fas Ullastrell
Un any més la Secció Local d’Esquerra celebra el TU FAS
ULLASTRELL. En aquesta desena edició el premi, que va
destinat a les entitats locals, recau a l’Esplai 100 Bambes,
per la seva implicació en les activitats del poble i en fer
ressorgir l’entitat amb noves idees i nous projectes.
El premi consta de 300 euros que ERC Ullastrell entrega a
l’equip de monitors i que esperem que serveixi per donar
un nou impuls a la vida de l’entitat. En aquesta edició del
Tu Fas Ullastrell ens acompanya la Directora General de Joventut de la Generalitat de Catalunya Sr. Marta Vilalta qui
fa entrega del premi. Al finalitzar el sopar, que consta de
productes locals, els assistents gaudeixen de l’actuació de
l’Il·lusionista Marc Ferrer.
Gràcies Esplai 100Bambes per ser com sou!

ENTITATS
Primer Cicle de xerrades “Converses amb...”
El passat divendres 31 de març es va celebrar a la Biblioteca
Municipal el primer Cicle de Xerrades anomenat “Converses
amb...” del Partit Demòcrata. El primer convidat encarregat d’inaugurar el cicle va ser el corredor Just Sociats, on
ens va parlar i reflexionar, des d’un vessant molt personal,
sobre les curses d’alta competició, la vida i els valors que
aporta la pràctica de l’esport. El Cicle neix amb l’objectiu de
proposar temes que siguin d’interès per als veïns i públic en
general. Les xerrades, obertes a tothom, serveixen perquè els
convidats comparteixin amb els veïns i públic en general les
seves experiències i vivències personals i professionals.

Nou telèfon per
aquest servei de
recollida

NO HI HAN PARAULES
De tot es sabut que la nostra activitat i
comentaris no van més enllà de les nostres contrades, però no podem passar per alt els fets ocorreguts el passat dilluns a Manchester.
Com és possible tanta crueltat, tanta barbàrie?
Qui ordena aquestes accions?
Son realment humans? Son persones?
Més enllà de les nostres creences religioses, afinitats polítiques,.. hi ha una realitat que no és altre que som persones,
som éssers vius!
Com es pot matar sense cap mena d’escrúpol?
Últimament son molts.. masses! els atemptats ocorreguts,..
Algú ho ha d’entomar.
Segurament que nosaltres no aportarem res amb aquest
escrit, però si més no, volem fer palès el nostre rebuig vers
aquests fets, vers tota aquesta radicalitat en tots els sentits.
Que la condició humana aflori per damunt de tot.

TRANSPORT PÚBLIC

TELÈFONS D’INTERÈS
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

En el ple del passat mes d’abril, el grup
municipal del Pdcat va presentar una
moció per a la reforma del camp de futbol amb gespa artificial. Des del govern es va instar a tots
els grups municipals a crear una comissió d’estudi per a
la millora de tota la zona lúdico-esportiva del municipi,
incorporant també als serveis tècnics de l’Ajuntament.
Tenint molt present que cal una perspectiva global i la
previsió de reserva d’espais (piscina, la Bassa, paviment i
vestidors de la pista poliesportiva, gespa, casetes i vestidors, accessos i tancaments del camp de futbol), per fer un
bon planejament.
El Regidor d’Esports ja va convocar la primera sessió
d’aquesta comissió, que va ser divendres 19 de maig i a la
qual tant sols van assistir els regidors del govern i els serveis
tècnics. Malgrat no poder comptar amb les propostes dels
regidors dels grups a l’oposició en aquesta primera trobada
,ja vam poder fer una síntesi de la documentació necessària
per començar a treballar, iniciar el contacte per a fer un Procés Participatiu on s’impliqui a totes les entitats i col·lectius
interessats i a tota la població. Continuem progressant!!!!
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Horaris dels serveis de l’autobús de línia: Ullastrell-Terrassa / Terrassa-Ullastrell
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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

