6 la revista

ENTITATS
gatu i coral
ELS PASTORETS
Aquest passat Nadal va ser molt especial per a la Coral d’Ullastrell
i per el GATU. Després de mesos de treball vam estrenar conjuntament ELS PASTORETS de Folch i Torres. Va ser una col·laboració
molt emocionant ja que vam haver de treballar junts i es va convertir una gran experiència d’aprenentatge. Els del Gatu vam haver d’aprendre alguna cançó i afinar-la i els de la Coral vam haver
de representar algun personatge i fer-ho de la millor manera possible! Tot això va ser possible gràcies al Claudi Puig que es va encarregar de tota la direcció escènica i a la Mercè Pérez que es va
encarregar de tota la direcció musical. A més a més vam comptar
amb l’ajuda de moltes altres persones de les dues entitats que
ens van ajudar amb vestuari, escenografia, regidoria, apuntador, tramoia, llum i so… Vam tenir també el plaer de comptar
amb música en directe amb la Mar Puig al piano i la Irene Jódar
al violí. Un total de 54 artistes (actors, actrius i cantants) estaven
a dalt de l’escenari per a representar aquesta emblemàtica obra,
un rècord! Volem agrair finalment a totes les persones que vareu
venir de públic a gaudir de l’obra amb nosaltres. Des de les dues
entitats esperem que aquesta col·laboració continuï i que puguem seguir aprenent els uns dels altres i sobretot gaudint junts
de la música i el teatre!

RECOLLIDA D’ALIMENTS FIRA SANTA LLÚCIA
Tot i que ja han passat uns quants dies de la Recollida de Nadal,
no volem deixar passar l’ocasió per agrair la vostra col·laboració
en la campanya de recollida d’aliments el cap de setmana de la
Fira de Santa Llúcia.
També volem 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 els voluntaris
de Càritas Ullastrell, MOLTES GRÀCIES!!
“Cridats a ser comunitat. El valor de la fragilitat”
La fragilitat és innata a l’ésser humà. Estem cridats a ser comunitat
perquè res del que és humà no ens és indiferent. Tots som responsables de tots.
Càritas acull i acompanya les persones més fràgils.
Campanya Institucional Càritas 2016-2017
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CORAL D’ULLASTRELL
El passat Nadal la Coral d’Ullastrell vàrem tenir el goig de compartir amb el GATU la posta en escena dels Pastorets de Folch i
Torres.
Un repte engrescador que ens van proposar el Claudi Puig i la
Mercè Pérez, i un risc que van assumir, ja que organitzar tota
aquest gent, creieu ,que és una feinada.
Encara dins les festes nadalenques, el dia 7 de gener vàrem compartir un concert amb el cor de veus Evohé a l’Ateneu Terrassenc,
una vetllada molt agradable, que sembla que pels comentaris, va
agradar molt al nombrós públic assistent.
I ara ens posem a la feina per properes actuacions, la primera per
la Trobada de Corals dins els actes de Serralavella d’enguany, en
el que ens acompanyaran el Cor de Veus Evohé i la Coral de Sant
Julià de Lòria a Andorra.
Ens trobem al Casal tots els dimarts de 21:30 a 23:30, i ens ho
passem molt bé.
Animeu-vos, ja estem parlant de la propera sortida del cor el proper mes de juliol a Granada!

ASSOCIACIÓ ULLASTRELL SOLIDARI
Els passats dies 17 i 18 de desembre vàrem participar a la
Fira de Santa Llúcia; on, amb l’ajuda de tots, vam recollir la
quantitat de 679 euros que hem enviat a La Marató de TV3.
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!
El diumenge dia 26 de febrer, com ja és tradicional, preparem
amb molta il·lusió el FESTIVAL DE CARNAVAL, amb actuacions
d’artistes locals. Ja sabeu que per Carnaval, tot s’hi val!
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A Catalunya es produeixen
el 18% dels accidents de les
carreteres de l’Estat, tot i tenir-hi
només un 6% de la xarxa viària,
en una proporció que quasi triplica la sinistralitat.
Els preus dels peatges fan que hi
hagi un flux de trànsit excessiu
per les vies alternatives : “pagueu, o circuleu per una via molt més
perillosa” Al cansament dels catalans per un país de peatges, cal
afegir-hi tenir més accidents i més morts
Les queixes dels usuaris de la N-2 a Girona o de la N-340 a
Tarragona són prou conegudes. Si hi hagués un sistema de tarifació homogènia, cosa que les Directives europees plantegen i que
Espanya no ha acceptat, el resultat seria un trànsit ordenat i
menys accidents.
Per contra, l’Estat Espanyol ha prorrogat concessions d’autopistes
que, a falta de mecanismes de regulació, són una mofa a la tan
repetida “igualdad de los españoles” (extret de “Mobilitat criminal”, de Manel Larrosa).

Quan vam entrar al govern l’Ajuntament pagava a proveïdors a 11 mesos. Ara paga a 30 dies, tal i com marca la llei.
Això és possible gràcies a la responsabilitat, seriositat i
rigorositat de la gestió i la planificació del govern. Seguint
aquesta línia de treball Ullastrell avança. Tots i cada un dels
projectes que iniciem s’estudien, es planifiquen i sobretot
fem que siguin sostenibles econòmicament per no fer trontollar altra vegada les arques municipals com havien fet
anteriors governs.
Per tant, les grans inversions s’han de fer, però s’han de fer
bé, amb la planificació correcte, el finançament correcte i
pensar amb el manteniment que tindran i els costos de
gestió que comportaran. Alguns partits exigeixen inversions a cop de titular i a cop d’al·legació, i així no es fan les
coses. Som un ajuntament petit, humil i amb pocs recursos.
Planifiquem, treballem i construïm, amb mirada llarga i pas
ferm.

El passat mes de gener, es va constituir el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) a Ullastrell. En assemblea
d’associats al PDeCAT, va ser escollit Miquel Puig com a
primer President de l’executiva local del Partit Demòcrata
a Ullastrell amb la totalitat dels vots, emesos pels associats i
associades del municipi.
El nostre compromís és convertir-nos en referent a Ullastrell i fer que el nostre missatge sigui fort i acompanyi
les necessitats reals del municipi i de la seva gent. Volem
construir un partit obert, permeable, transparent i, flexible, capaç d’adaptar-se als canvis constants i ràpids que
defineixen les societats modernes i avançades com la
catalana i la d’Ullastrell. Un dels primers passos fets és iniciar
els tràmits per canviar la denominació del Grup Municipal
a l’Ajuntament per constituir el Grup Municipal del Partit
Demòcrata a Ullastrell.

Emergències

ANY NOU, IMPOST NOU
Estrenem any nou i amb ell, un nou
impost: el GUAL.
Segons l’equip de govern es crea per donar resposta a una
necessitat social. Quina?
Tants són els veïns que tenen sovint un cotxe davant el
seu garatge? Quantes queixes s’han rebut al llarg de l’any?
Pagarem perquè ningú aparqui davant el nostre garatge
i si ho fan, vindrà una grua de... Terrassa? que trigarà en
arribar .. una hora?. Caram, quin bon servei!
Necessitat social? No Srs!, això és pur afany recaptatori!
Aquest govern ens puja any si, any també, els impostos.
I de tant en tant, ens obsequia amb un de nou: clavegueram, gual....
Aquesta és la solució que dóna l’actual equip de govern
d´ERC, per ajudar als veïns a fer front els difícils moments
econòmics que estem vivint?
Aprofitem per desitjar-vos un bon any 2017.

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
Recollida domicili mobles i poda

Ens anima la progressió a la baixa del nombre de persones
en situació d’atur a Ullastrell al llarg dels últims 5 anys, de
major impacte de la crisi, passant de 136 en el novembre
del 2012 a 83 en el mateix mes del 2016 (-53 persones
aturades) segons les últimes dades facilitades pel Consell
Comarcal (infoatur, novembre 2016). No tenim cap dubte
que accions com els Plans d’Ocupació (contractació de 6
mesos a l’Ajuntament) ajuden a aquesta reducció, facilitant de nou l’accés de les persones al mercat laboral. Així
ens satisfà poder anunciar que per aquest mes de febrer es
preveu l’inici de 3 nous Plans d’Ocupació del Consell Comarcal per projectes específics: 2 persones per a Brigada
d’Obres i 1 persona per a Suport Administratiu. Aquest és
el nostre compromís: continuar treballant i fent esforços
per tirar endavant l’ocupació en el nostre poble. Un bona
notícia per aquest 2017.
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Horaris dels serveis de l’autobús de línia: Ullastrell-Terrassa / Terrassa-Ullastrell
Laborables:

Subscriu-te al
Butlletí Electrònic setmanal!
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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

Del sorteig d’una panera de productes local, que es va portar a
terme entre els primers inscrits al e-Butlletí, la guanyadora va ser
Laura Espinosa. Enhorabona!

