Programa de vellesa
activa i sàvia
DIMARTS 27 DE SETEMBRE
16 a 17.30 h Taller i xerrada
“Estimulació cognitiva
mitjançant la realitat virtual”
A càrrec de l’Associació AFA
Organitza: Ajuntament
Al Casal d’Avis
Cal preinscripció als Serveis
Socials: 93 884 59 69.
DIMECRES 28 DE SETEMBRE
19.30 h Concert i espectacle
per a la gent gran
Amb la participació de: Coral la
Perdiu, Orquestra Folk, Ballet,
Danses Urbanes i Cor Gòspel
Organitza: Escola de Música
A l’Escola de Música
DIJOUS 29 DE SETEMBRE
17 h Cinefòrum. Pel·lícula:
El Sr. Henri comparte piso
(comèdia dramàtica)
A càrrec de la Fundació
La Caixa
Organitza: Ajuntament
Al Casal d’Avis

DIVENDRES 30 DE
SETEMBRE
17.30 h Taller de manualitats:
bosses aromàtiques
Organitza: Ajuntament
A la Biblioteca Valentí Almirall
DISSABTE 1 D’OCTUBRE
9.30 h Lectura del Manifest
de la gent gran
A càrrec de la regidora de
Gent Gran
Organitza: Ajuntament
A l’entrada de l’Ajuntament
A continuació
Taller de marxa nòrdica
(caminar amb bastons)
Amb Montserrat Roig,
instructora de marxa nòrdica
per la FEEC
Organitza: Ajuntament
Cal preinscripció als Serveis
Socials: 93 884 59 69.

L’Ajuntament
torna a finançar
l’assignatura de
teatre de l’Escola
Pau Vila
Es vol garantir l’accés de tots
els infants a una activitat que
només es podia fer pagant.
La matèria es va incorporar el
curs passat i va ser un èxit.

DIMECRES 5 D’OCTUBRE
GIRONA

Excursió a
Girona
L’excursió és gratuïta
i inclou el dinar.
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Èxit del
tractament per
revifar els eucaliptus
de l’entrada

• Els arbres no tenien bona salut i una plaga de
cotxinilla els va debilitar encara més.
• Una empresa especialitzada en arboricultura
ha seguit un pla de recuperació i manteniment
per refer-los.
• Estan recuperant la frondositat i el color i, el
més important, tornen a ser un arbres segurs.

Electrolineres i
fotolineres

Plaques solars als
edificis municipals

• L’AMB amplia la xarxa pública metropolitana
d’electrolineres, punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics.

• S’instal·laran plaques fotovoltaiques al
poliesportiu.

• Un dels punts s’ubicarà a l’avinguda de la
Generalitat, entre els carrers de Barcelona i
de Francesc Macià.
• A més, el Papiol tindrà una fotolinera, que
funcionarà amb energia solar i s’instal·larà a
l’esplanadeta de davant del Camp de Futbol.

• L’Ajuntament també ha demanat ampliar
les instal·lacions solars de l’Escola Pau Vila
i que se’n col·loquin a l’edifici consistorial,
a l’Escola de Música, al Centre de Dia i a la
Biblioteca.
• L’actuació està subvencionada per fons
europeus, a través de l’AMB.

Clau Papiol i
canvi de casa

• La Clau Papiol està vinculada al domicili,
concretament al rebut de les deixalles: si
canvieu de casa, no us heu d’endur ni les
targetes ni els clauers.
• Si marxeu d’un domicili, heu d’entregar les
targetes i clauers als nous veïns o veïnes.
• Si arribeu a una nova llar, heu de demanar la
Clau Papiol associada a la nova casa o al nou
pis: als veïns anteriors o a l’Ajuntament.

