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BAN 
 

Dissabte 9 de setembre, celebració de la Diada Nacional de Catalunya i 

inauguració de les millores realitzades als rentadors municipals. 

 

 19.15h Cantada d’havaneres a càrrec de Veus de Reus. 

 19.45h Durant el descans de les havaneres, petita representació teatral amb 

essència garidellenca. A més a més, coca i rom cremat per a tothom. 

Com a conseqüència de les obres de millora a la zona dels rentadors, a partir d’ara 

hi quedarà prohibida l’entrada amb vehicles. Excepcionalment si hi ha algun veí que 

hi necessita accedir per omplir la màquina d’ensulfatar s’haurà de dirigir a 

l’Ajuntament i se li deixarà la clau. 

D’altra banda, aquells veïns que vulguin reservar la barbacoa i la zona d’esbarjo per 

realitzar-hi qualsevol tipus d’acte hauran de reservar-ho a l’Ajuntament previ 

pagament d’una fiança de 30€ i llavors se’ls hi deixarà clau per disposar de llum i la 

graella. 

 

Inici dels cursos 2017-2018.  

ANGLÈS. Dimarts 12 de setembre, a les 19h, a la biblioteca municipal, primera classe 

on es determinaran dos grups segons nivell. Les classes seran els dimarts i dijous de 

18 a 19 i de 19 a 20 hores, cada grup en una hora diferent. Preu: 10€/mes pels dos 

dies de classe setmanals. Existeix mínim d’inscrits per poder realitzar-se el curs. 

Durant el mes de setembre les classes seran gratuïtes. 

 

IOGA. Dijous 14 de setembre, a les 20h, al local sociocultural. Si existeix suficient 

demanda podria fer-se un segon dia de classe a la setmana. Preu: 5€/mes per una 

hora a la setmana. Existeix mínim d’inscrits per poder realitzar-se el curs. Durant el 

mes de setembre les classes seran gratuïtes. 

 

SALSA I BATXATA. Dimecres 13 de setembre, a les 20.30h, al local sociocultural. 

Preu 20€/mes per les dues hores. Existeix mínim d’inscrits per poder realitzar-se el 

curs. Durant el mes de setembre les classes seran gratuïtes, però a partir del 

dimecres dia 20 només hi podran acudir aquells que ja hagin pagat la mensualitat 

d’octubre. 

 

ALTRES CURSOS. És possible que en els propers dies sorgeixi la possibilitat de 

realitzar-se algun altre tipus de curs (zumba, pilates, informàtica, cuina, etc.) és 

important que es transmeti a l’Ajuntament que hi ha un grup mínim de 8 persones 

interessat en fer algun d’aquests cursos i es tractarà de trobar professor. 

 

RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS. Es recorda que l’últim cap de setmana del 

mes de setembre s’ubicarà el contenidor a la pista poliesportiva. 

 

EBANDO. Recordeu que si voleu rebre aquests bans abans que ningú i digitalment 

heu de descarregar-vos l’aplicació eBando i afegir-vos a la llista Els Garidells. 

http://www.elsgaridells.cat/
mailto:ajuntament@elsgaridells.cat

