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DES DE L’ALCALDIA
Salutació de l’Eduard Guiteras i
Paré, Alcalde

informatius, etc, i com a colofó, omplim aquest

Veïnes i veïns de Castellcir

gom a gom tal com hem fet en les darreres dia-

Com a nou alcalde de Castellcir voldria adreçar
-me a tots vosaltres per fer-vos saber que estem molt engrescats, amb moltes ganes de treballar i sobretot amb ganes d ’ aprendre per
aconseguir el millor pel nostre poble. Vull dirvos que ens hem trobat amb un grup de professionals a dins de l ’ Ajuntament molt ben preparat, que ens està facilitant moltes coses gràcies
als seus coneixements i bon fer. Per mi i per
l ’ equip de govern és tot un repte que afrontem
amb molta il·lusió i amb molt de respecte al mateix temps.

11 de setembre la Meridiana de Barcelona de
des que han estat exemple de civisme arreu del
món. Estem a un pas d’ a conseguir el nostre
objectiu, el nostre anhel. La INDEPENDÈNCIA
DE CATALUNYA de l ’ e stat espanyol.
El full que teniu a les mans pensem que és una
bona manera de comunicar-se ja que al editarse i imprimir-se directament a les oficines municipals permet una gran immediatesa i una reducció del cost. Aquest full servirà per donar
una informació resumida del que sortirà a la
plana web, que és on hi haurà la informació
més actualitzada.

El nostre país està a poques setmanes d ’ un
11 de setembre que ha de ser clau per les eleccions plebiscitàries del proper 27 de setembre i
voldria demanar-vos que us impliqueu al màxim
en aquestes setmanes que queden, mobilitzant
a d ’ altres persones del vostre entorn a participar en tota mena d ’ actes lúdics, reivindicatius,
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SABÍEU QUE...
Universitat d’estiu del Moianès
El dia 6 de juliol ve tenir lloc la inauguració de la UNIVERSITAT D'ESTIU DEL MOIANÈS / UNIVERSITAT
D'ESTIU RAMON LLULL 2015. Aquesta Universitat
d'estiu s'ha organitzat des de la Universitat Ramon Llull
amb el suport del Consorci del Moianès, l'Associació
Cultural Modilianum i la Diputació de Barcelona.
Aquest projecte, que convida a formar-se, a reflexionar
i a aprendre inclou les següents accions formatives:
Curs de català nivell superior - Formació específica en
la correcció i producció de textos orals i escrits en llen-

Consells de seguretat
La Polícia de la Generalitat Mossos d'Esquadra,
coincidint amb l'època estival, ha posat en funcionament el dispositiu Gregal, amb l'objectiu de reforçar
la presència policial en aquelles zones de més activitat turística, comercial i empresarial.
A la plana web municpal, trobareu els enllaços per
descarregar-vos els documents relatius als consells
de seguretat a domicilis i els consells de seguretat
en habitatges de zones rurals.

gua catalana, aprofundint en el coneixement de l'estàn-

Recordeu que en cas que tingueu qualsevol incident

dard i de la gramàtica normativa.

o detecteu fets sospitosos, és important que aviseu

Curs gestió de les emocions: eines de millora per a la

els Mossos d'Esquadra trucant al 112.

vida diària - Com funciona el nostre cervell, domini de
l'empatia, saber gestionar l'assertivitat…
A aquesta iniciativa s'hi han inscrit un total de 76 alumnes. Tot un èxit!!!
La Universitat d'Estiu del Moianès / Universitat d'Estiu
Ramon Llull 2015 comença amb aquesta proposta amb
la voluntat d'anar-se obrint a altres camps que puguin interessar als moianesencs i moianesenques.

POCS - Pla d'actuació per prevenir
els efectes de les onades de calor
sobre la salut
El passat 15 de juny es va posar en marxa la fase 1
del Pla d'actuació per prevenir els efectes de les
onades de calor sobre la salut ( POCS 2015 ) , coordinat

pel

Departament

de

Salut,

amb

la

col·laboració d'altres departaments de la Generalitat
de Catalunya i les entitats municipalistes.

Per a més informació, no dubteu a contactar amb el

Podeu descarregar-vos el Pla i altra informació com-

Consorci del Moianès al telèfon 938 301 418 o per

plementària accedint al següent enllaç:

mail a formacio@consorcidelmoianes.cat .

http://salutpublica.gencat.cat/ca/
vigilancia _ salut _ publica/altres _ programes/pocs
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SABÍEU QUE...
25è Aniversari revista CAMACURT
L ’ Escola La Popa forma part de la ZER El Moianès des dels seus inicis, i una de les activitats
que va iniciar-se el 1990 va ser la revista
CAMACURT.
Durant els darrers anys s ’ ha publicat pràcticament cada any una revista i aquest curs hem
publicat la número 25. Aprofitant aquesta fita,
estem digitalitzant totes les revistes i penjantles a la xarxa. El resultat és molt entretingut i
ens mostra com amb 25 anys han canviat les
noves tecnologies i la forma de maquetar i imprimir les revistes. Amb aquest article us mostrem algunes de les portades d ’ aquests 25
exemplars i us convidem a visitar el bloc de
l ’ escola

on

hi

podreu

d ’ aquestes

revistes

digitalitzades

( http://

veure

moltes

blocs.xtec.cat/
zermoianesllevant ) .

Escola la Popa
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SABÍEU QUE...
Horari d'estiu del
Consultori mèdic

El Parlament aprova la creació de
la comarca del Moianès

L'horari d'estiu del con-

El dia 15 d'abril de 2015, el Ple del Parlament

sultori mèdic de Cas-

va aprovar el projecte de llei per a la creació de

tellcir és el següent:

la comarca del Moianès amb 105 vots a favor, 7

MEDICINA:
La Dra. Mascaró no visitarà del dia 3 d'agost al
2 de setembre, ambdós inclosos. Tampoc visitarà el dia 28 de juliol.

en contra de Ciutadans i 17 abstencions del
PPC.
El

Moianès,

integrat

per

deu

municipis

( C astellterçol, Castellcir, Sant Quirze Safaja,
Calders, Monistrol de Calders, Monistrol de Cal-

INFERMERIA:

ders Santa Maria d'Oló, l'Estany, Granera,

Tancat tot el mes d'agost fins el dia 7 de setem-

Collsuspina i Moià, la capital ) i amb 13.000

bre, ambdós inclosos.

habitants serà la 42a comarca que conformarà

Per urgències podeu adreçar-vos al CAP Cas-

el mapa de Catalunya. El Consell Comarcal del

tellterçol ( 938 666 350) i a la tarda al CAP

Moianès podrà constituir-se després de les

Moià ( 938 207 932 ) .

eleccions municipals del 24 de maig.

Horaris de la Deixalleria mòbil 2015
La Deixalleria mòbil visitarà Castellcir els dies:
El 22 de gener i 12 de març, de les 9 a les 13
hores.
El tercer dissabte dels mesos de juny, juliol,
agost i setembre, de les 16 a les 18 hores.
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SABÍEU QUE...
I Fira Festa de Primavera de
Castellcir
El dia 26 d ’ abril va tenir lloc la I Fira Festa de Primavera de Castellcir. Hi varen participar 55 parades
i es van realitzar un total de 24 activitats. Algunes
d ’ elles varen ser: tallers de jocs i de com fer un
hort, passejades en cavall, demostració de desgranar blat de moro, jocs infantils i inflables, xerrades,
bautcada, aeròbic, ioga, falcons, gospel, acordió,
entrerroncs, balls en línia, hip-hop, gegants, three
red icons, XS, CastellciRock. També es va fer dinar
de tastets. Esperem que aquesta fira tingui continuïtat perquè va ser tot un èxit!
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SABÍEU QUE...
Caramelles i Aplec de Pasqua

Celebració de Sant Jordi

Dilluns 6 d ’ abril el grup de caramelles va cantar, un

El passat 23 d ’ abril, amb motiu de la celebració de Sant

any més. Enguany anaven amb tractor i remolc de-

Jordi, els alumnes de l ’ escola la Popa van fer projeccions

corat. Com sempre van començar al Prat, on els van
obrir les portes de casa seva i els van oferir un bon
esmorzar. Aprofiten per donar-los les gràcies.
Després van anar cap a la residència la Ginesta, on

dels documentals de cinema en curs que han treballat
durant el curs a la Sala sant Jordi i es va fer l ’ entrega de
premis del concurs de dibuix de la llegenda de Sant Jordi,
a càrrec de l ’ AMPA.

van dirigir cap a la plaça de l ’ Era, on van cantar i

Festa final de curs de l’escola la
Popa

ballar. Petits i grans s ’ ho van passar d ’ allò més

Com cada any quan està apunt d ’ acabar el curs, els

bé. A la tarda es va celebrar el tradicional Aplec de

nens i nenes de l ’ escola la Popa es reuneixen al Local

Pasqua a la plaça de l ’ E ra, organitzat per la colla

per celebrar la festa de Final de curs. Enguany, el diven-

també els esperaven amb molta il·lusió i finalment es

de Gegants de Castellcir. Hi va haver sardanes i les
típiques rifes de pernils, coques, llonganisses i cava.

dres 19 de juny es van representar 2 cantates. La primera
era sobre la faula de “ La cigala i la formiga ” , on els nens
i nenes d ’ Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà cantaven diferents cançons per representar el conte. En
aquesta cantata, els alumnes de Cicle Superior acompanyaven tot l ’ espectacle amb instruments de percussió.
La segona cantata anava a càrrec dels grans de l ’ escola
( 4 t, 5è i 6è ) , van interpretar la cantata del “ Timbaler
del Bruc ” , una gran obra que ens explicava les proeses
de l ’ Isidre i la gent de les contrades de Montserrat.
Un cop acabades les cantates es va fer el comiat dels
alumnes de sisè i aquest any també es va fer el comiat
d ’ en Txema i la Dolors, dos professors que han estat
durant molts anys amb nosaltres. Per finalitzar la festa ens
vam reunir tots al voltant del menjar que havien preparat
els pares i les mares al pati dels mòduls.
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Escola la

SABÍEU QUE...
Casal d'estiu amb Bimbirimboies

Un món d'emocions al Bibliobús
Tagamanent

El casal d'estiu de Castellcir, organitzat per l ’
Ajuntament de Castellcir i l’ A ssociació Bimbirimboies, és obert a tots els nens i nenes d'entre 3 i 12
anys.
Es durà a terme del 25 de juny al 31 de juliol de
2015 a la Quintana, de dilluns a divendres de 9 a

Com cada any, el Bibliobús Tagamanent va presentar un espectacle de petit format per fomentar la lectura entre els infants dels municipis on es presta
aquest servei.
Enguany l'espectacle s ’ a nomenava Viatges de pa-

13h i s'oferiran els serveis d'acollida de 8 a 9h i de

per, creació de Marcel Gros ( marcelgros.com ) , un

menjador de 13 a 15h.

pallasso, poeta i filòsof que s'enfronta a preguntes

Podeu fer la preinscripció fins el dia 8 de juny a l'A-

molt complicades amb la seva particular barreja d'in-

juntament o contactant directament amb Bimbirimboies. Cal aportar: fotocòpia del DNI o llibre de família;
fotocòpia de la targeta sanitària; comprovant del pagament al número de compte 0182 3506 18
0201533398 o en metàl·lic ( contactant amb Bimbirimboies ) .

tel·ligència, tendresa, humor i enginy.
Reflexiona, com només ho pot fer tot un pallasso,
sobre el desig de comunicar, l'aparició de l'escriptura, la trobada amb els llibres...
A Castellcir, va tenir lloc dijous dia 14 de maig, a les
11h, al Casal.

Hi ha preus estàndard i preus reduïts per a famílies
nombroses o monoparentals acreditades. També els
germans que s'apuntin al casal.
Podeu descarregar-vos el programa i l'imprès de
preinscripció als enllaços que trobareu a la plana
web de l ’ Ajuntament de Castellcir.
Per a més informació, podeu contactar amb Bimbirimboies

per

ies@gmail.com

correu
o

per

electrònic
telèfon:

a

bimbirimbo-

649936489

-

660249966 - 660311421 - 610031931.
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SABÍEU QUE...
El sí va guanyar a la consulta del
Moianès

Colla de Falcons, actuació a la
Plaça Santa Jaume de Barcelona

El passat 22 de març es va fer el procés de participació de

El dia 10 de juny la Colla de Falcons va participar a

la comarca del Moianès. El sí es va imposar amb el 80,4%

l ’ actuació conjunta amb altres colles de la Federa-

dels vots a favor de la creació de la nova comarca, enfront

ció de falcons a la Plaça Sant Jaume Barcelona,

un 16,35% de vots en contra, un 1,8% de vots en blanc,
un 1,42% de persones que han optat per una altra proposta. Hi va haver un 47,38% de participació, el que significa
que van votar 5.146 de les 10.861 persones cridades a les
urnes.
Resultats per municipi:

col.laborant en la conferència d ’ O NG per a la Salvaguarda del Patrimoni immaterial de la UNESCO.
En el marc de la celebració del 6 al 12 de juny de la
1a Conferència Internacional d'ONG acreditades per
la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni im-

Calders: 41,26% de participació – 281 sí / 51 no / 1

material de la UNESCO, la Federació de colles de

blanc / 2 altres

falcons va fer una exhibició el dimecres dia 10 de

Castellcir: 46,4% de participació – 237 sí / 23 no / 1 blanc

juny a les 20h a la Plaça de Sant Jaume de Barcelo-

Collsuspina: 68,5% de participació – 95 sí/ 84 no / 7

na. L ’ actuació es va adreçar als assistents al Palau

blanc / 3 altres
Castellterçol: 43,39% de participació – 620 sí / 227 no /
16 blanc / 8 altres
Monistrol de Calders: 45% de participació – 178 sí / 84
no / 4 blanc / 7 altres
L ’ Estany: 64% de participació – 195 sí / 18 no / 9 blanc /
3 altres
Granera: 59,45% de participació – 42 sí / 2 no
Sant Quirze Safaja: 31,31% de participació – 136 sí / 16
no / 3 blanc
Santa Maria d ’ Oló: 67,22% de participació – 326 sí / 266
no / 11 blanc / 8 altres
Moià: 45.70% de participació – 2.028 sí / 70 no / 41
blanc / 31 altres
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de la Generalitat i l ’ Ajuntament de Barcelona. Hi
van participar 80 falconers i es van realitzar 8 figures.

SABÍEU QUE...
Treball de les regidories
Cultura, esports, joventut, comunicació
- Reunió de les entitats del poble per preparar la Festa
Major. El divendres dia 26 de juny es va convocar les
escoles, entitats i grups amb interessos culturals o que
col. laboren organitzant activitats pel poble per exposar
-los les possibilitats de participar als actes de la Festa
Major per poder organitzar els horaris i preveure les
necessitats econòmiques i disponibilitat de materials i
serveis.
- Estudi i elaboració del nou format de full informatiu.
Per reforçar la comunicació electrònica i aconseguir
una periodicitat mensual en la informació escrita hem
estat treballant en la publicació d ’ un resum amb un
format d ’ edició més senzill que estarà disponible a les
diferents empreses obertes al públic i a les oficines de
l ’ Ajuntament. Aquest nou format disminuirà els costos
de publicació i distribució. Esperem que aquesta eina
pugui funcionar i restem a l’ e spera de les propostes i
idees per ajustar-la.

Medi rural, camins, prevenció incendis
- Vàries reunions amb responsables de l ’ ADF.
Assamblea ADF Gavarresa-Moianès i junta per Elecció
de càrrecs de la Junta directiva.
- Reunió amb el redactor del projecte camí rural de
Santa Coloma. El dia 30 de juny es va realitzar una
reunió amb el redactor del projecte del camí rural de
Santa Coloma en què es van explicar les gestions fetes
des de l ’ Ajuntament de Castellcir perquè la Diputació
de Barcelona contractés la redacció del projecte. En
aquest projecte, actualment en fase d ’ elaboració, i
que en el moment que sigui definitiu s ’ exposarà al
públic perquè es valori la seva adequació, s ’ hi recullen les amplades, els punts que requeriran de modificacions del relleu, els aspectes de seguretat de circulació, les recollides i canalitzacions d ’ aigua de pluja,
l ’ ampliació de la secció de les canonades de xarxa de
distribució d ’ aigua des dels dipòsits situats a la Penyora i el Puig, el cost de construcció i les possibles 4
fases de construcció.
- Reunió amb el tècnic del PPI

( Pla Protecció

Sanitat, ensenyament, serveis socials

d ’ Incendis ) .

- Demostració per part de l’ e mpresa Espais Cardio-

Urbanisme, personal, serveis i subministraments

protegits de Catalunya del funcionament del desfibrila-

- Estudi concurs instal·lació enllumenat públic amb

dor, ja que properament, hem d ’ instal.lar-lo al munici-

leds.

pi.

- Acondicionament seguretat instal·lacions de la Quinta-

- Assistència als consells escolars de l ’ escola la Po-

na, control de perills per la mainada.

pa i la Z.E.R del Moianès.
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SABÍEU QUE...
- Gestió dels residus

3.

Comprar una saca de 1m3 a l ’ Ajuntament per

Per aconseguir que els residus que generem causin el

un import de 5€, situar-la en un lloc de la par-

menor impacte cal: Reduir, Reutilitzar, Reciclar.

cel.la, accessible des del carrer. Una vegada

A l ’ estiu i els caps de setmana quan som més persones

plena s ’ avisarà l ’ Ajuntament que l ’ informarà

vivint a Castellcir ens trobem que sovint els contenidors

de la data aproximada en què es retirarà.

estan plens. Ampliarem els dies de recollida de la brossa
orgànica i de la brossa de rebuig.

Consells contenidors grocs i verds
Als contenidors grocs s’ h i

posen els envasos

( a mpolles plàstic, brics, llaunes, taps de llauna, bosConsells brossa orgànica i brossa de jardí
Als contenidors marrons solament s ’ hi llencen restes de
cuina i menjar i petites quantitats de plantes i herbes. Com

ses plàstic, safates porexpan, safates plàstic, esprais
que no siguin de pintures ni d ’ insecticides... ) . Per fer
-ho encara millor cal retirar els taps de les ampolles i

que a l ’ estiu la presència de fruites fa que augmentin els

brics i axafar-les perquè ocupin menys volum i escòrrer

líquids les bosses sovint suquegen, embruten el conteni-

el contingut per evitar la fermentació de la llet o suc

dor i fan pudor. Cal assegurar que les bosses estan ben

dins el brick.

tancades i no abocar els líquids al contenidor.

Als contenidors verds els envasos de vidre sense els

A l ’ estiu i a la tardor es generen grans quantitats de bros-

taps metàl.lics, de suro o de plàstic. Per fer-ho encara

sa de jardí. Pel perill d ’ incendi que suposava la proximi-

millor que els envasos de vidre no tinguin restes exces-

tat del punt de transferència de brossa de jardi de la Quin-

sives d ’ aliments.

tana a les zones forestals es va clausurar. Per poder gestionar aquestes restes hi ha 3 possibilitats:
1.

2.

Fer una pila de verd en un espai de la parcel.la per

Hi posarem els cartrons i papers. Les caixes de car-

compostar-la i obtenir adob per les pròpies plantes i

trons han d ’ estar aixafades per poder aprofitar la ca-

arbres del jardí.

pacitat del contenidor.

Utilitzar cubells grans foradats , sacs perforats o de
malla per dipositar el verd, esperar que redueixi el
volum i portar-lo a la deixalleria de Castellterçol.
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Consells contenidor blau

SABÍEU QUE...
Consells contenidor rebuig
Quan es recicla molt ( contenidor groc, verd, blau ) a
la bossa del rebuig hi van a parar poques coses. Hi

Previsió d’activitats pel mes de
juliol d’entitats i altres
•

Del 9 al 12, I Campament de nens propietaris

dipositarem restes de casa no voluminoses, bolquers,

de gos a Castellcir. Organitza Associació Ca-

pols d ’ escombrar, papers i cartrons bruts, plàstics

talana d ’ Excursionisme Caní ( ACEC )

que no són envasos.

Residus especials
Cal portar a la deixalleria: les piles, les pintures, fluo-

•

15, visita Oficina Mòbil d ’ Informació al Consumidor ( OMIC )

•

XX Nits de música a la fresca a la plaça de
l ’ Era de Castellcir, a les 22:00h. Actuacions:

rescents, olis minerals, olis vegetals, esprais de pintu-

divendres 17 de juliol, Veus de Gospel i Gos-

res, esprais d ’ insecticides, vidres plans, els materials

pel Castellcir. Divendres 24 de juliol, Verso-

voluminosos, silicones, restes d ’ obra…

nats. Divendres 31 de juliol, Sergi Sanchex i

Horaris deixalleria de Castellterçol

Pau Bosch. Catàleg d ’ homes. Organitza
Castellcir amb Tothom.
•

18, sortida Gegants a Sant Andreu de Llavaneres.

Horari del mes d ’ agost:

•

25, sortida Gegants a Moià

Dilluns tancat

•

29, Curs de manipuladors d ’ aliments

De dimarts a diumenge de 10 a 13h
Per saber-ne més podeu consultar la plana web del
Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès
Oriental www.cresidusvo.cat
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SABÍEU QUE...
23 de juny, arribada de la Flama del
Canigó al Moianès
En el marc dels actes de l’ a rribada de la Flama del
Canigó al Moianès el dia 23 de juny, persones de
Castellcir van participar en l ’ acompanyament de la
flama des de Collsuspina, on va arribar portada des
de Coll d ’ Ares pels amics de la Flama de l ’ Estany
i els amics de Collsuspina, fins a Moià. A Moià es va
fer l ’ acte central i es van encendre els quinqués de
les diferents poblacions per transportar la flama fins
les fogueres. Des de Moià es va continuar corrent
juntament amb atletes de Castellterçol i Granera fins
a Castellterçol. El tram final va ser des de Castellterçol a Castellcir i un grup de corredores i corredors
van arribar a Castellcir amb la senyera i la flama.
Després es llegí el manifest conjunt de tots els països catalans i un escrit propi de l ’ alcalde de Castellcir. Tot seguit s ’ encengué la foguera que com els
últims 3 anys consta d ’ un a escultura efímera repre-

ANC Castellcir-Sant Quirze Safaja

sentativa de les 4 barres. Després es compartí la

Amb motiu de la preparació de l ’ acte reivindicatiu

coca de Sant Joan i quan els troncs ja es convertiren

que es farà a la Meridiana de Barcelona el dia 11 de

en brases les persones que volgueren van coure

setembre l ’ ANC de Castellterçol -Granera ha reser-

carn i van torrar pa. La vetllada va ser animada per

vat uns autobusos i ha posat a la nostra disposició

la música del Ferran i el Balde i hi va haver moltes

places a un preu de 11€. Les persones interessades

persones que ballaren i passaren una estona ben

cal que enviïn un correu a castellcir@assemblea.cat

animada fins la 1 de la matinada.
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Sortides Gegants de Castellcir

31 de maig, comiat de l ’ Albert de cal Sala:

26 d ’ abril de 2015, actuació a la 1a Fira de Prima-

L ’ Albert ja s ’ ha jubilat i li hem preparat una sor-

vera de Castellcir: El temps pinta pluja i més pluja...
però no ens espantem i decidim sortir a ballar quan
sembla que el temps escampa boires, però per poca
estona, ja que comencen a caure gotes i continuem
ballant dins el local. Passada mitja horeta i veient
que el temps no millora, decidim guardar l ’ Andreu i
la Coloma abans no es rentin la cara!
17 de maig, actuació a Matadepera, a la Fira Comarcal de Gegants i Capgrossos del Vallès: Ens llevem
aviat, ens posem la samarreta del nostre color i tota
la colla fent fila índia baixem cap a la gran ciutat, allà
ens esperen amb l ’ esmorzar a taula. Fa una calor
bastant xafogosa però fem tota la rua amb moltes
ganes. Acabada la cercavila ens quedem a dinar a
Matadepera, tots junts som una família... la gran família verda!!!

presa, li volíem fer un petit homenatge pels anys
dedicats al nostre poble. Fem balls i toquem al seu
voltant, després, ell ens convida a fer el vermut.
21 de juny, actuació al santuari de Puig-Graciós:
El camí fa pujada i amb moltes corbes però una vegada arribat a dalt és tot espectacular, i hi ha unes
vistes sensacionals. Ens vénen a rebre una colla de
monges, que, molt agraïdes ens han fet entrepans i
ens donen beguda. A dos quarts de 12 toquem a la
plaça del Santuari, tothom s ’ ho passa d ’ allò més
bé, i després arriba el “ vermutillo ” . Caram quin
vermut!!! No hi falta de res!!! Ens han tornat a convidar per l ’ any vinent! Olé! Ens hem guanyat un tros
de cel!
I

al

juliol

anirem a...
18/07/15,
Sant Andreu
de Llavaneres,

a

la

XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos, 30è aniversari dels gegants Jaume Llull i Minerva.
25/07/15, Moià, sortida musical acompanyant els
gegants de l ’ escola pública. Gegants de Castellcir
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Festival final de curs d’extraescolars
El passat diumenge 14 de juny va tenir lloc el festival
de final d'extraescolars de l'Escola La Popa de Castellcir, concretament de patinatge i de hip-hop.
Com que amenaçava pluja es va haver de fer al Local però no va faltar públic ni animació.
Aquest any, un total de 12 nenes han participat en
l'activitat de patinatge a càrrec de la Rocío i 38 nens
i nenes ho han fet a hip-hop, a càrrec del Marc i la
Fiona.
Altres extraescolars
A banda d'aquestes extraescolars, aquest curs també s'ha dut a terme l'extraescolar d'anglès, amb un
total de 14 nens i nenes repartits en tres grups de
diferents nivells, a càrrec de Level i Novacadèmia.
Uns 10 nens i nenes també han aprofitat la quota
reduïda que el Club de Natació de Caldes ofereix a
l'AMPA de les escoles. El fet d'anar a natació a través de l'AMPA suposa la meitat de cost enlloc d'anar
-hi a nivell particular.
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