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ACTUALITAT
QUÈ HI FAN AL CARRER SERRA?
El carrer de la Serra és el centre i eix comercial del poble, però per la seva naturalesa i construcció al llarg dels anys, actualment es
trobava amb molts problemes de barreres arquitectòniques, voreres petites i danyades que obligaven quasi al vianant caminar
pel centre del carrer comportant la seva perillositat. El fet de ser un carrer, feia que moltes de les activitats que s’hi desenvolupessin generessin conflictes entre el trànsit, els vianants, els paradistes o les festes a realitzar,... i vist que tenim unes grans vistes
a Montserrat es va creure oportú construir una balconada que servirà tan de plaça per a diferents activitats i punt de trobada a
Ullastrell com per a contemplar les boniques postes de sol que gaudim.
Aquesta setmana s’han iniciat les obres de remodelació de la Serra, que aniran del tram de la Plaça Lluís Companys fins a la Plaça
dels Infants. Les obres les portarà a terme l’empresa ISEOVA SL de Terrassa. Consistirà a convertir tot aquest tram de carrer en un
sòl d’únic paviment, eliminant barreres arquitectòniques, i la creació de la balconada mirant a Montserrat.
Aprofitant que s’aixeca el carrer, La Mina també es farà uns canvis en els tubs de l’aigua que van a les cases particulars.

CONSOLIDACIÓ EDIFICI ESCOLA VELLA
Fa un parell d’anys que el govern municipal treballa per donar un ús a l’edifici de l’Escola Vella que li permeti poder-lo
mantenir en el temps en tots els sentits: estat de conservació,
econòmicament viable i que retorni valor als vilatans del nostre poble.

Cinc habitatges
Aquest mes de novembre, tres joves van poder emancipar-se
en els tres habitatges del Carreró de Cal Barber, aquests pisos
inicialment eren per la gent gran però, al no haver-hi demanda per part d’aquest sector de la població es van posar a disposició dels joves. Aquest pisos han estat construïts a través
d’una empresa local i de dos plans d’ocupació.

Una sala de formació
L’edifici compta també amb una sala polivalent per poder fer
formacions, presentacions i reunions. Equipada amb un petit
office, projector i àudio, la sala permet moltíssims usos, tant
per a les empreses instal·lades a l’edifici, com per d’altres empreses externes que la vulguin llogar.
L’edifici exigirà un manteniment important donat pel desús
dels anys passats i l’ús actual. El fet de tenir els ingressos dels
diferents serveis, ens permet afrontar un creixement dels serveis en qualitat i capacitat d’inversió.

Les obres es realitzaran en tres fases, la primera i segona seran el mirador i el tram de carrer que va de la Plaça Lluís Companys
fins on hi havia la cabina telefònica. La tercera fase serà fins a la Plaça dels Infants.
La cabina telefònica s’ha guardat com a peça museística, i el telèfon públic a partir d’ara el podreu trobar al Casal.

l alcalde, el regidor de Joventut i la regidora d’
l’
d’atenció
a les persones, entreguen les claus dels 3 pisos per a gent jove
a les persones que van guanyar el concurs.

FAQS:

Quant de temps durarà?
Està previst que la primera i segona fase durin 4 mesos aproximadament des del seu inici.
Hi haurà afectacions als veïns?
Tot i que s’intentarà que siguin les mínimes, és possible que temporalment n’hi hagi alguna. Si fos el cas, seran avisades a través
del web, cartelleres, xarxes socials i whatsapp
Com s’ha decidit què es faria?
Es va fer un procés participatiu a finals de
2014 que va tenir una important acollida de
veïns i veïnes. Un cop fet el projecte també va estar en exposició pública perquè
tots els que ho consideressin oportú fessin
al·legacions.

Durant l’any vinent també està prevista la construcció a la
primera planta de l’edifici, de dos habitatges de dues habitacions cada un, amb la voluntat de posar-los a lloguer per a
famílies del municipi.

Quatre empreses
Per altra part, l’edifici consta d’uns despatxos de lloguer que
estaven a disposició d’empreses com a seu de l’activitat que hi
volguessin desenvolupar, doncs be, actualment ja podem dir
que estan 100% ocupats aquests espais:

• Fa unes setmanes es va instal·lar a l’edifici, una empresa local de manteniment informàtic per a particulars i empreses.

• Aquest mes ho ha fet una empresa local dedicada a l’edició
de vídeos i tractament d’imatges produïdes per Drons.

Quin cost tindrà?
La primera i segona fase tindrà un cost de
175.000€.
La tercera fase de 50.000€.

• I al mes de gener serà efectiva la incorporació a l’edifici

Com quedarà?
Aquest es el projecte

• A finals de gener està prevista la instal·lació definitiva a la

Puc veure el projecte?
I tant! El pots trobar a la web de l’Ajuntament. I sinó a l’ajuntament hi ha uns panells del projecte.
Tinc més preguntes....
Pots contactar-nos o visitar-nos a l’Ajuntament d’Ullastrell (93.788.72.62) i te les respondrem.

d’una empresa local especialitzada en entrenaments esportius adaptats a cada persona, tant per a donar resposta a
lesions, com a l’ànim de superació individual

última planta del’edifici, d’una gran empresa amb seu social
a Ullastrell, dedicada als manteniments industrials i a donar
serveis globals a empreses de gran envergadura. Empresa
que compta amb més de 100 treballadors i diferents ubicacions en el territori.
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TELÈFON
PúbLIC
Amb la retirada de
la cabina telefònica
de la Serra, a partir
d’ara podeu trobar
el telèfon públic a
l’entrada del Casal,
per la part de fora.
La cabina ha estat
guardada i es buscarà un us diferent
per mantenir-la
com a peça clàssica
del mobiliari urbà.
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PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

ORDENANCES 2018

FEM ESCOLA - FEM SOCIETAT

En el darrer ple extraordinari del 15 de novembre, es va
aprovar inicialment el pressupost municipal per l’exercici del
2018.

En el darrer ple, es va aprovar inicialment les ordenances
municipals 2018, on cal destacar l’augment en un 10% de
la taxa de recollida d’escombraries , tot i que l’Ajuntament
descomptarà un 15% de la taxa a aquells habitatges que demostrin que han utilitzat un mínim de 3 vegades els serveis
de recollida a domicili o la deixalleria mòbil. Per tant, aquells
que reciclin i utilitzin els serveis veuran reduïda la seva aportació en un 5 %.

Enguany ja és el tercer curs del projecte Fem Escola –
Fem societat. Aquesta iniciativa va néixer de la voluntat
d’implicar als alumnes de l’escola en el propi creixement de
l’edifici, el seu manteniment i la integració de l’escola en el
poble com a societat.

Pel que fa a l’IBI el govern ha decidit rebaixar un 5% el Coeficient per compensar l’augment del valor cadastral promogut per l’Estat Espanyol de la mateixa quantitat. Per tant no
hi haurà canvis en les quantitats finals del rebut de l’IBI.

En total s’organitza amb un total de 10 subgrups per tal de
cobrir els següents tallers: manteniment de l’escola, interiorisme, servei a l’escola bressol el Cucut, serveis a la Residència
d’Ullastrell, fotografia i hort. Tots aquests tallers s’organitzen
els dimecres i dijous en hores no lectives, concretament de
12h. a 13h.

El pressupost ascendeix a 1.684.600 €, és un pressupost
sense canvis importants, però se’n destaquen algunes coses:

• Creació d’una partida d’ingressos amb els contractes de
lloguer de les empreses ubicades a l’Escola Vella.

• Previsió d’una inversió a l’edifici d’El Progrés per poder
arreglar un espai com a local comercial, en quan es formalitzi la venta del local del c/Serra, 27.

• Ampliació en un 20% de la partida de Millora de Barris
tenint així 30.000€ finals.

• Ampliació en un 20% de la partida de Subvencions a Entitats, suposant 12.000€ totals.

• Inclusió de 12.000€ a la partida de Joventut.
• Augment del capítol 1 per la incorporació d’una tècnica
de cultura i joventut.

• Inversions: 3ª fase de l’obra de la Serra i construcció de
dos habitatges a l’Escola Vella.

Actualment el pressupost es troba en exposició al públic
per tal de poder-lo consultar i fer-ne al.legacions si es creu
convenient. En podeu demanar informació a les oficines de
l’ajuntament.

EL CUCUT
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Aquest curs 2017-18 el pressupost de la Llar
d’infants és de 187.500€, aquesta quantitat
varia anualment en funció del nombre d’aules
i del personal que cal contractar per poder donar cobertura a totes les necessitats del servei.
Enguany hi ha cinc aules amb un total de 47
infants.
Els ingressos per cobrir la despesa es divideixen en tres parts: les quotes de les famílies,
la subvenció de la Diputació i l’aportació de
l’Ajuntament per tal de quadrar la despesa.
En els darrers cursos s’ha seguit fent una aposta per la continua formació de tot l’equip de

GUALS
En poques setmanes es rebran les liquidacions corresponents
a la taxa de guals i la corresponent placa. En aquesta primera ocasió, no s’ha contemplat cap liquidació amb possibilitat
d’aparcament davant del gual perquè s’ha considerat que al
ser ja final d’any no tenia sentit cobrar per una cosa que no
s’ha pogut consolidar.

Fins ara, les valoracions dels alumnes i tots els agents implicats, han estat molt bones i és per aquest motiu que cada
curs s’han ofert més tallers.

Aquí teniu el pressupost detallat:
DESPESES

Equip educatiu
Menjador
Formació Marinva
Llum
Manteniment i mobiliari
Materials
Sortides
Telèfon

INGRESSOS

157.000,00 €
16.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.300,00 €
1.200,00 €

187.500,00 €

Quotes Families
Subvenció Diputació
Ajuntament Ullastrell

TOTAL

110.000,00 €
46.875,00 €
30.625,00 €

187.500,00 €

El passat dimecres 22 de novembre van tenir lloc les proves
per la plaça de tècnic de cultura i joventut. Es van presentar 14
sol·licituds, però a les proves només es van presentar 7 persones. De totes elles, qui va treure una major qualificació, va ser
na Cristina Roca i Andreu, qui s’incorporarà a la plantilla de
l’Ajuntament a inicis d’any.
És una plaça que consolida una estructura necessària pel bon
funcionament de l’Ajuntament, per donar la importància i força que cal a les àrees de cultura i joventut.
Des d’aquí desitjar molt bona feina i encerts!

ELECCIONS 21D
El dijous 21 de desembre hi ha Eleccions al Parlament de Catalunya, el passat 22 de novembre ja es va fer el sorteig dels
membres de les dues meses que té Ullastrell, podeu veure les
persones que van sortir escollides al web de l’Ajuntament.

Els membres de les meses han des ser al col·legi a les 8h. per
constituir la mesa, s’obrirà al públic a les 9h. i es podrà votar
fins les 20h.

D’altra banda, informar que, tal i com s’indica a l’ordenança
aprovada ,s’aplicarà la liquidació a tots aquells habitatges que
tinguin una entrada de vehicles a via pública, excepte aquells
que han justificat el contrari.

Moltes gràcies a tot l’equip per fer un gran equip, aconseguint un grau
d’implicació i satisfacció important per part de les famílies i la direcció.

NOVA PLAÇA PER A UNA TÈCNICA DE
CULTURA I JOVENTUT

Recordem que el col·legi electoral és a la Plaça de les Escoles,
en el gimnàs de l’antiga escola. Podran votar totes les persones que estiguin censades a Ullastrell, si teniu algun dubte
amb el vostre cens podeu contactar amb l’ajuntament.

Durant els propers mesos, acabarem de consensuar en quins
dels guals que s’han sol·licitat es permet l’aparcament davant,
atenent-nos a la situació de cada pas.

professionals que ha permès satisfer les expectatives de creixement professional i d’increment de recursos per les aules.

TOTAL

El projecte tindrà un cost enguany d’uns 6.000€ per tal de
cobrir els diferents tallers i monitoratges entre els alumnes
de cinquè i sisè de l’escola.
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Totes aquelles persones que vinguin a votar en horari laboral,
recordeu que podeu demanar un justificant al president de la
mesa per entregar-lo a l’empresa.

COMISSIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA
El passat dia 22 de novembre es va reunir, per segona vegada, la comissió de treball per la zona esportiva, formada per
personal tècnic de l’Ajuntament (arquitecte i administrativa
d’urbanisme) i els 4 grups polítics amb representació al consistori.

L’escrutini serà a les 20h i és públic.
Per últim, recordar que aquell dia no és jornada lectiva, per
tant l’escola Serralavella i la Llar d’Infants El Cucut estaran tancades.

També és la segona vegada que no assisteixen cap dels representants de l’oposició, malgrat haver intentat, en la mesura
del possible, adaptar els horaris dels diferents membres de la
comissió.
La funció és avaluar, amb dades objectives, com es prioritzen
els recursos que disposa l’Ajuntament per anar millorant la
zona esportiva. En aquest sentit, l’arquitecte municipal ha elaborat un informe que es pretenia discutir amb els membres
de l’oposició per tal d’arribar a acords de línies de treball.
En aquesta sessió es va presentar també el pla de participació ciutadana que es portarà a terme en els propers mesos
per tal de generar el necessari debat i recollida d’interessos i
informacions per complementar aquesta tasca més tècnica i
executiva.
Es va acordar també participar en el pla complementari que
ha tret la Diputació per a equipaments esportius, en dos projectes: millores de la pista i millores en els vestidors.
Esperant poder treballar amb tots els representants al consistori en properes ocasions, compartim l’interès en millorar un
espai vital per la cohesió social al nostre poble.

FIRA DE L’OLI 2018
Data de la Fira:
Diumenge 21 de Gener de 2018
Horari de la Fira: de 9h. a les 15h.
Sol·licituds per les parades:
Hauran de ser tramitades per escrit o de forma presencial adjuntant un dossier explicatiu de la parada i enviades per correu electrònic directament a
l’Ajuntament d’Ullastrell : ullastrell@ullastrell.cat
Període de presentació de les sol·licituds:
Fins el dimarts dia 22 de desembre de 2017 a les 12h.
de la nit.
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ENTITATS
ANC - ULLASTRELL PER LA INDEPENDÈNCIA
El passat mes d’octubre vam assistir a una multitudinària conferència
d’en Vicent Partal, que ens va donar molts ànims.
Per aquells dies, gent d’Ullastrell va assistir a uns tallers de resistència
pacífica, que es feien per tot el territori de Catalunya, doncs, sobretot
amb l’experiència del dia 1, crèiem que n’hauríem de fer, i molta, per tal
de defensar la República Catalana que s’havia de proclamar.
Els nostre govern no ens ho ha deixat fer, no per covardia, com alguns
diuen, sinó tement que es fessin efectives les amenaces de morts i
sang que van rebre. Creiem que va ser un acte de prudència.
Però la República la tenim frunyida, ha de pujar i posar-la al forn, i hem
de continuar amb el compromís de mantenir-nos units per fer-la realitat.
De moment, demostrar a les eleccions del 21-D que som una gran majoria independentista, i seguir fent camí, que hi arribarem!!! Ànims!!!

ULLASTRELL AVANÇA
Aquests dies s’han iniciat les obres de la remodelació de la
Serra. Han estat més de 5 anys preparant projectes, demanant subvencions, un procés participatiu i unes eleccions
pel mig. Finalment comencen les obres d’aquest projecte
que canviarà la imatge del centre del poble. I no només
la Serra. Aquests dies s’acaben les redaccions dels projectes de millora de la carretera BV1202/03, s’han entregat
els 3 pisos a joves, l’escola vella està plena d’empreses i
autònoms, s’ha creat una plaça de tècnic/a de joventut i
cultura, es posen marxa diferents aplicacions mòbils per
potenciar la participació i la mobilitat, la comissió de la
zona esportiva ja prepara documentació. Com veieu això
és un no parar. Alguns projectes cristal·litzen ara, i altres
ho faran durant el 2018. Esperem doncs que l’any vinent
sigui un any pròsper per Ullastrell i per Catalunya. I que
el puguem viure amb il·lusió i llibertat. Que tingueu unes
Bones Festes!

21D: JUNTS PER CATALUN
A
ATALUN
y
yA
El proper 21 de desembre, Catalunya es juga la dignitat,
però sobretot es juga el seu futur. El futur dels nostres fills
i nets. La situació que viu el país i les seves institucions
democràtiques és d’excepcionalitat i estem davant unes
eleccions transcendentals. El 21 de desembre hem de restaurar la normalitat política al nostre país, hem de treure
els presos polítics de la presó i hem de restablir el govern
legítim del nostre país: Consellers, Conselleres i el nostre
President Carles Puigdemont.
És el moment de fer país i no partit. És el moment de sumar
tots junts per derrotar el 155 i donar el tret de sortida a la
República. Ningú va dir que fos fàcil, ningú va dir que fos
ràpid. La constància i la voluntat del poble català davant
la repressió i la mentida de l’estat espanyol i els seus afins,
només pot acabar amb una victòria el proper 21 desembre. Junts per la independència, la República i la Llibertat.
Junts per Catalunya!!

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

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:

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
F CeBOOK: www.facebook.com/ajuntamentullastrell
Fa

AGENDA
CURS
2017-2018
*Si sou entitat i voleu incloure la vostra
activitat del curs en aquest apartat, envieu
un mail a ullas.revista@ullastrell.cat
detallant: activitat + horari i lloc + entitat
organitzadora

L’organització del grup ha sofert alguns canvis
en les darreres setmanes. El posicionament
poc sobiranista del PSC i no compartit per
la Regidora del nostre grup municipal i militant socialista
Mercè Rodó, provocava que les accions del grup es desmarquessin del posicionament del partit. La participació
en l’organització del Referèndum l’1 d’octubre i amb les
vivències de les agressions policials durant la jornada, van
provocar la baixa de la militància de la nostra representant
municipal. L’aplicació de l’article 155 per part del govern de
l’Estat Espanyol, amb el xec en blanc del PSOE i el beneplàcit
del PSC i que no només ataca a la Generalitat, sinó a la societat catalana, ha estat també el detonant que ha provocat la
desconnexió amb el partit. Així, el grup municipal de Junts
per Ullastrell es desvincula totalment del PSC. Continuarem
treballant pel nostre municipi encara amb més força des del
color vermell; el del socialisme pur i que treballa per la defensa dels drets socials, i des del color groc; en record sempre pels que han estat empresonats per defensar les seves
idees. Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes i un feliç
2018!

AMb UN PAM DE NAS!!
Desconeixem si el titular és el més adient, però
volem expressar la sensació amb la que ens
hem quedat després del desenllaç del PROCÉS.
Mig govern empresonat, la resta, inclòs el President, fugits
lluny de casa nostra i el país a mans del 155.
Això no és el que ens van predicar. Els responsables de tot
l’enrenou, no ens negaran que els catalans no hem estat a
l’alçada, oi?
El dia 1 d’octubre ens vam esperançar amb unes votacions
massives, defensant les urnes a tota costa, protestes generalitzades per la resposta agressiva del govern central, dues
jornades de vaga a Ullastrell amb total seguiment dels comerços i serveis, cassolades, concentracions i més accions
solidàries vers els afectats,... fins hi tot, alguns es desplaçaran fins Brussel·les.
No estava previst aquest final? És cert que no estàvem preparats per la Independència? De que han servit tants esforços? Per tornar a votar i tornar a començar?
Potser amb un pam de nas no, però poc hi falta..
Des d’ULLASTRELL GRUP D’OPINIÓ volem aprofitar l’ocasió
per a desitjar-vos a tots que passeu unes Festes i un 2018
de la millor manera possible.

ttots els dilluns

ASSAIG TEATRE – 21h. – Sala Actes del Casal – Org. GATU

ttots els dimarts

TALLER DE LACTÀNCIA – 15h. a 16h. – L’ Altell del Casal – Org. CAP Ullastrell
TALL I CONFECCIÓ – 17h. a 19h. – L’ Altell del Casal – Org. Patronat
CLUb DE LECTURA - Cada segon dimarts de mes a les 18:30 a la Sala d’Entitats.
Org. Biblioteca Municipal
ASSAIG CANT CORAL – 21:30h. a 23:30h. – L’ Altell del Casal – Org. Coral d’Ullastrell

ttots els dimecres

bIbLIObúS “La Mola” – 16h. a 19h. – Costat Biblioteca – Org. Biblioteca Municipal

ttots els divendres

PUNTES DE COIXÍ – 16h. a 19h – L’ Altell del Casal – Org. Casal Cultural
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DESEMbRE 2017

2

DeiXalleria MÒBil
Pl. Lluís Companys 9h. a 10:45h.
Dissabte Pl. Serralavella 10:50h. 12:15h.
C/Arquitecte Alsius 12:30h. a 13:30h.
Org. Regidoria Medi Ambient

26

38ª CUrsa Del BOlet
17è Memorial robert Colilles
Dimarts 10:30h. / Pl. Lluís Companys
Org. Grup de Muntanya

26

3

29ª MOstra De teatre
tea
“escac doble” del Grup Filigrana
Diumenge 18:30h. Sala Actes del Casal
Org. GATU

4

CaFÈ Per la MeMÒria
19h. a 20h. / LL’Altell del Casal
Dilluns Org. MoU

13

CONte va, CONte ve
ingrid Domingo amb “Contes d’amics”
Dimecres 17:30h. - Biblioteca J. Massagué
Org. Reg. Cultura

13

Dimecres

la COlla De la GeNt GraN
8h. / Sortida sorpresa de Nadal

16

CaNtaDa De NaDales
16:30h. Residència Sant Llàtzer de Terrassa
Dissabte 18:00h. Residència Ullastrell
19h:00h. Fira Santa Llúcia Ullastrell
Org. Coral Ullastrell

17

UllastrOC
Mercat de segona mà i intercanvi
Diumenge 11h a 14h a la Fira de Santa Llúcia
Espai Cultural El Progrés

16 17

i
dissabte i diumenge

Fira De saNta llÚCia
Espai Cultural El Progrés
*veure programa a part

24

Missa Del Gall
Representació del pessebre, coca i xocolata
Diumenge 24h. / Església Sta. Maria d’Ullastrell

25

els Past
P
Orets de Folch i torr
t es
20h. / Sala Actes del Casal
Dilluns Org. GATU i CORAL

els Past
P
Orets de Folch i torr
t es
19h. / Sala Actes del Casal
Org. GATU i CORAL

Dimarts

GENER 2018

5

Divendres

esQUellOts
11h. / Pista Poliesportiva

5

Caval
a
aval
CaDa De ss.MM.
els reis MaGs De l’
l OrieNt
Divendres 18h. / Pl. del Padró

8

CaFÈ Per la MeMÒria
19h. a 20h. / LL’Altell del Casal
Dilluns Org. MoU

12

DeiXalleria MÒBil
De 16:30h. A 20:30h.
Divendres Org. Regidoria Medi Ambient

14

29ª MOstra De teatre
tea
“el dret a escollir” del Grup Naltrus
Diumenge 18:30h. / Sala Actes del Casal
Org. GATU

15 21

Del
al
dilluns a diumenge

Fira De l’
l Oli
*Veure programa a part
Org. Regidoria Promoció Local

24

Ple OrDiNari
20h. / Sala de Plens
Dimecres Ajuntament

28

la COlla De la GeNt GraN
17h. / Assemblea Ordinària de socis
Diumenge Sala exposicions del Casal

28

29ª MOstra De teatre
tea
“Deixeu-me un tenor”
Diumenge dels amics de les arts de terr
t assa
18:30h. / Sala Actes del Casal
Org. GATU

HORARI DE NADAL

QUINTO A ULLASTRELL!!

Durant aquests dies de les Festes Nadalenques els horaris de
les següents dependències municipals seran:

Desembre
Dissabte 16 - a les 21:30h.
Diumenge 17 - a les 18:30h.
Dissabte 23 - a les 21:30h.
Dilluns 25, Nadal – Després d’Els Pastorets
Dimarts 26, St. Esteve – Després d’Els Pastorets
Dissabte 30 – a les 21:30h.

OFiCiNes ateNCiÓ al CiUtaDÀ – ajun
a tament d’Ullastrell
Dilluns a divendres de 9h. a 14h.
Dimecres tarda de 17h. a 20h.
*No hi haurà cap dia en horari especial
CaP – Metge
*No hi haurà cap dia en horari especial
BiBliOteCa JOseP MassaGUÉ
TTancat per vacances
del 27 de desembre al 5 de gener, ambdós inclosos.
Bar del Casal CUltUral
24 desembre: Es tancarà a les 20h.
Dia de Nadal: Matí tancat / S’obrirà a les 17h.
Sant Esteve: Tancat de 14h. a 17h.
31 desembre: Es tancarà a les 20h.
Cap d’any: Matí tancat / S’obrirà a les 16h.
Reis: S’obrirà a les 12h. migdia.

MUNICIPI CARDIOPROTEGIT
Troba el DEA a:
· Entrada del Casal
· Entrada ascensor Ajuntament

Gener
Dilluns 1 – a les 19h.
Dissabte 6 – a les 22h.
Al Casal Cultural
Org. Colla de Geganters d’Ullastrell

