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Notícies
La revista "Pedra Seca" publica l'itinerari núm. 100
Des de l’any 2000 el Patronat de Sant Galderic edita l’única revista d’àmbit català dedicada al món de
la pedra seca.
Dijous, 20 de febrer de 2020

Caramelles 2020
Dimarts, 11 de febrer de 2020

Programes de Garantia Juvenil
Dimarts, 4 de febrer de 2020
Si tens entre 18 i 30/40 anys,consulta totes les possibilitats de fer estades a l'estranger.
Aprendre, col·laborar, interactuar.
Resiliència, participació, intercanvi.

Voluntaris de l'ADF Rellinars netegen Les Fonts
Dissabte, 1 de febrer de 2020

Cooperativa de treball associat
Dimarts, 21 de gener de 2020

Imatges antigues de Rellinars
Diumenge, 19 de gener de 2020
Ens podeu ajudar a identificar aquesta fotografia ?

Lloc, època, persones....

Oficina del Punt d'Informació del Parc Natural
Dilluns, 13 de gener de 2020
El Punt d'Informació del Parc Natural està obert dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 hores

Imatges de l'arribada dels Reis d'Orient
Diumenge, 5 de gener de 2020
Els Reis d'Orient, acompanyats de Patge Fredolic han arribat puntualment a Rellinars

Concert de Nadal
Dimarts, 31 de desembre de 2019
A càrrec de la Capella de Música Burés

La Patge Fredolic ha arribat
Dissabte, 28 de desembre de 2019
La Patge Fredolic ha recollit les cartes de tots els infants i famílies que s'han apropat al Local Social del
Planet.

Imatges del Pessebre Vivent i Fira d'Artesans
Diumenge, 22 de desembre de 2019
El Pessebre Vivent i la Fira d'Artesans han comptat amb un nombrós públic que s'ha mostrat molt
satisfet amb la iniciativa

1a. Fira d'Artesans de Rellinars
Dimarts, 17 de desembre de 2019

Tallers de Nadal 2019
Diumenge, 15 de desembre de 2019
Agraïm a totes les persones que han col·laborat i han participat als tallers de figures de nadal amb
pinyes i al taller de ninots de neu en fusta...

Condol Joan Torres Lavilla
Divendres, 13 de desembre de 2019
Des de l'Ajuntament, lamentem la pèrdua del qui fou company i regidor d'aquest Consistori durant els
anys 1987 - 2003, Joan Torres i Lavilla, cofundador i expresident de l'ADF Vacarisses-Rellinars. Fou
nomenat Resident Predilecte de Rellinars l'any 1974,
Manifestem el nostre condol a família i amistats. DEP.

Activitats de Nadal i Reis 2019
Dijous, 5 de desembre de 2019
Apunteu les dates i inscriviu-vos. Us esperem !

Informe i Anàlisi de Mina d'Aigües
Divendres, 22 de novembre de 2019
MIna d'Aigües, el 21 de novembre, ens envia informe sobre la problemàtica sorgida a Rellinars.

Un planeta plastificat
Dimecres, 20 de novembre de 2019

Atenció ! L'aigua de Rellinars és apta pel consum humà
Dilluns, 11 de novembre de 2019

La Mina d'Aigües de Terrassa després de rebre els resultats de totes les anàlitiques efectuades,
confirma la potabilitat de l'aigua.

Resultats de les eleccions 10N a Rellinars
Diumenge, 10 de novembre de 2019

Requeriment Mina d'Aigües
Dijous, 7 de novembre de 2019
Davant les incidències dels darrers dies, l'Ajuntament ha enviat un requeriment a MIna i altres
organismes competents.

Piula contra la violència masclista
Dilluns, 4 de novembre de 2019

Ple Ordinari
Dimecres, 30 d'octubre de 2019
El primer Ple ordinari de la legislatura aprova les Ordenances Fiscals del 2020 per unanimitat, en
absència de l’oposició.

Acte de presentació del Banc de Terres del Parc Rural del Montserrat
Divendres, 25 d'octubre de 2019

Ple Extraordinari Urgent
Dimarts, 15 d'octubre de 2019
En Ple Extraordinari Urgent, avui dimarts a les 19h., s'ha aprovat la Moció de resposta a la sentència
del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en
defensa del dret d’autodeterminació

Presentació del Mapa del Patrimoni Cultural de Rellinars
Dilluns, 14 d'octubre de 2019

Presentació del Mapa del Patrimoni Cultural i Natural
Diumenge, 6 d'octubre de 2019
L’Ajuntament de Rellinars, amb la col·laboració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona presenta el Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de Rellinars.
S'han documentat i classificat 424 elements que formen part del Patrimoni Moble, Immoble, Documental,
Immaterial i Natural de Rellinars.

Informe final de la campanya PVI 2019
Divendres, 4 d'octubre de 2019
S'ha presentat l'informe del final de la campanya del Pla de Prevenció d'Incendis 2019

Renovació de la Junta Directiva de l'ADF Vacarisses-Rellinars
Dijous, 3 d'octubre de 2019

Hora del conte
Dilluns, 30 de setembre de 2019

Tallers d'informàtica i Internet
Dijous, 26 de setembre de 2019
Millora els teus coneixements i la utilització d'Internet i xarxes socials

Campanya ABS Montserrat. Detecció precoç càncer còlon i recte
Dilluns, 23 de setembre de 2019
L'ABS Montserrat ens demana que fem difusió de la nova fase del programa.

Inici del curs escolar 2019-2010
Dijous, 12 de setembre de 2019

Diada Nacional de Catalunya
Dissabte, 7 de setembre de 2019
Podeu llegir el Manifest Diada 2019 (document adjunt)

Teatre
Dilluns, 2 de setembre de 2019
Divendres 6 de setembre

