LA CELLERA DE TER

Amb el suport de:

Juliol 2016
núm. 12

CONSELL DEL POBLE
El Consell de Poble és el resultat de l’aposta de l’Ajuntament de la Cellera de Ter per tal de millorar la participació
ciutadana dels veïns i veïnes del municipi, així com pel foment de la democràcia participativa. L’objectiu és que veïns i
veïnes de la Cellera de Ter se sentin protagonistes de la gestió pública local, amb la promoció de la millora del
coneixement de les institucions democràtiques locals i la corresponsabilitat en afers públics. Es conﬁgura, doncs, com
a mecanisme de consulta i participació en els assumptes locals, per apropar l’administració al conjunt de la població
del nostre municipi. El consell de participació ha de liderar processos de reﬂexió al voltant dels interessos que afecten
la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
Tota persona que visqui al poble en pot formar-ne part.

Participeu, entre tots ho farem millor!

Per tal d’explicar amb detall les característiques, el
funcionament, ... s’ha programat una xerrada
informativa el proper dilluns dia 4 a les 8h de la tarda
a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

NOVA ADQUISICIÓ
L’Ajuntament a comprat un tractor
petit en substitució del dúmper.
Aquest tractor possibilita una
major versatilitat, ja que s’hi
poden
incorporar
diferents
accessoris per a les tasques a
realitzar.

VÍDEO
Al web del consistori, dins
l’apartat de vídeos, podreu
trobar-hi un recull de programes,
promocions, ... de gent de la
Cellera i d’actes i esdeveniments
del nostre poble.
Feu-li una visita!
http://www.lacelleradeter.cat/video/

Ajuntament de la Cellera de Ter

Segueix-nos:

Av. Montserrat, 20 · 17165, La Cellera de Ter

@lacelleradeter

www.lacelleradeter.cat | administracio@lacelleradeter.cat | Tel. 972 421 902 | Fax 972 421 401

www.facebook.com/lacelleradeter

AGENDA

juliol 2016

DIA

ACTIVITAT

HORA

LLOC

DIVENDRES 1

Festival FADE
Xerrada “El Parlament t’escolta, en Llach respon”

8h de la tarda

Teatre CCP

DISSABTE

2

DESCRIPCIÓ
Programes a part

Festival FADE

Programes a part

DIUMENGE 3
DILLUNS

4

DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS

5
6
7

DIVENDRES 8
DISSABTE

Xerrada informativa del “Consell de Poble”

8h de la tarda

Sala de Plens de l’Ajuntament

Liceu a la fresca “La Bohème”

10h del vespre

Placeta

Fira de la cervesa

Tarda

Placeta

Excursió pel Pirineu

7h del matí

Fira del duro

Tarda

Excursió per nens i nenes amb picnic inclòs

10h del matí

Cinema a la fresca

10h del vespre

Final dobles tennis de l’Estiu Esportiu

Tarda

Pista CCP

Final individual tennis de l’Estiu Esportiu

Tarda

Pista CCP

9

DIUMENGE 10
DILLUNS

11

DIMARTS

12

DIMECRES

13

DIJOUS

14

DIVENDRES 15
DISSABTE

16

DIUMENGE 17
DILLUNS

18

DIMARTS

19

DIMECRES

20

DIJOUS

21

DIVENDRES 22
DISSABTE

23

DIUMENGE 24
DILLUNS

25

DIMARTS

26

DIMECRES

27

DIJOUS

28

DIVENDRES 29
DISSABTE

30

DIUMENGE 31

Oberta a tothom

