MEMORIA D’ACTIVITATS 2016

APROVACIÓ DEL DEFENSOR DE L'ATURAT, CERVELLÓ 17 DE MARÇ 2016

Cervelló, es converteix en el primer Ajuntament en aprovar del Defensor de
l'Aturat
l'Ajuntament de Cervelló en ple va aprovar la moció per la creació del
Defensor/ra de l'Aturat/Aturada, que prèviament havia estat consensuada amb
les forces polítiques del nostre municipi, convertint-se d'aquesta en el Primer
Ajuntament de Catalunya en crear aquesta figura destinada a exercir de
mitjancera i collaboradora entre els aturats i aturades de Cervelló i la nostra
administració local, a fi d'aconseguir solucions viables a les diferents situacions
que es puguin produir.
vam obrir una porta a l'esperança en un món millor, que s'anirà concretant amb
la redacció de l'estatut que determinarà les normes d'actuació del defensor/ra
de l'aturat/aturada i l'apertura de candidatures per cobrir aquest càrrec.

SANT JORDI , CERVELLÓ 23 ABRIL 2016

L'Eix Social presenta a l'Ateneu de Cervelló amb el Concert Solidari a càrrec
del Mestres de l'Aula de Música. Amb una magnifica interpretació de Clàssics
del Jazz, Pop i Rock.

FIRA COMERÇ DE CERVELLÓ, 7 DE MAIG 2016

La rambla Tarradellas va acollir el diumenge 18 de desembre la Fira de Nadal,
amb paradetes de productes nadalencs dels comerços i les entitats. Els
Gegants acompanyats dels seus padrins van ballar i van fer cagar el tió. A més,
al llarg del matí els professors de l’Aula de Música van programar una cantada
de nadales per diversos punts del nucli urbà

ACTE COMMEMORATIU DEL M.HBLE. PRESIDENT J. TARRADELLAS,
CERVELLÓ 11 DE JUNY DE 2016

Eix Social va participar en la commemoració , en motiu XXVIII Aniversari del
decés del M.Hble. president J. Tarradellas

FIRA SOLIDARIA, CERVELLÓ 8 D’OCTUBRE 2016

Jornada complerta pel mati botifarrada i per la tarda mandales , conta contes, i
xocolatada. Les entitats de Cervelló, compromeses i solidàries.

EXIT ESCOLAR SANTA MARÍA DE CERVELLÓ, 14 DE NOVEMBRE 2016

Hem iniciat el projecte Èxit Escolar" a l'Escola Santa Maria de Cervelló amb
l'objectiu:
"d'afavorir l'èxit escolar de tots els nens i nenes escolaritzats en educació
primària i secundaria amb dificultats d'aprenentatge"
Es per això i degut als recursos molt limitats dels que disposa Eix Social que
volem agrair l'esforç i la collaboració dels voluntaris titulats que ho estan fent
posible
Així mateix, volem agrair la confiança dipositada en l'Eix Social per part de les
famílies dels alumnes, l'Ampa i sobretot l'escola per obrir-nos les portes

GRAN RECAPTE 25-26 de Novembre 2016, Cervelló

Eix Social va col.laborar amb el gran recapte, fent de volunrais al supermercat
Bon Preu de Cervello. L'objectiu de la campanya és aconseguir recaptar
aliments i productes bàsics des de qualsevol punt de Catalunya, informar i
sensibilitzar a la població de la realitat del gana al nostre país i de la
importància de la implicació solidària de la ciutadania per ajudar a fer front a
aquesta situació.

FIRA DE COL·LECCIONISME I ANTIGUITATS, TORRELLES 12 DESEMBRE

Amb el Pepe Duran que organitza el mercat de segona mà , el segon diumenge
de cada mes al pàrking de Catalunya en miniatura.
Gràcies, per convidar-nos a participar!

FIRA DE NADAL 18 DECEMBRE , CERVELLÓ

Gran ambient!! aquest mati, a la Fira de Nadal.
Des de Eix Social volem agrair, les compres solidaries de tots els que us heu
apropat a la nostra paradeta i molt especialment agraïr la gran tasca realitzada
per tots col•laboradors i col•laboradores que dia a dia ho fem possible.

NIGHT TRAIL, 23 DESEMBRE CERVELLÓ

Els actes previs a la cursa NigtTrail, a favor de l'investigació de la Fibrosis
quística, han demostrat una vegada mes, l'enorme solidaritat del poble de
Cervelló, que ha aportat mitjançant donacions la quantitat de 508,00 €.
Agrair a l'AMPA de l'Escola Santa Maria de Cervelló seva aportació, fruit de la
venda de "crispetes Solidàries" de 105,00; € a l'Ajuntament de Cervelló que ha
participat amb l'organització i amb l'aportació de 100,00 € i Eix Social , que ha
aportat 100,00 €.
Tot això ha sumat el total de 813,00 € que ha estat lliurat a Celestino Raya,
president l'Associació Catalana de Fibrosi quística, per a la lluita contra aquesta
terrible malaltia.

