Associació de veïns
de Sant Salvador i Sant Ramon

SETMANA CULTURAL 2010
DEL 3 AL 9 DE MAIG
DILLUNS 3 DE MAIG
De 15:00 a 16:30 –
Xerrada sobre
“Seguretat Ciutadana” a
càrreg dels Mossos
d’Esquadra
LLoc: Centre Cívic de
Sant Salvador

DIVENDRES 7 DE MAIG:
De 10:00 a 12:00 – Padel
per tothom
A les 20:00 – Torneig de
Balonmano (cadets
femenins i masculins de
Tarragona)

DIMARTS 4 DE MAIG:
De 15:00 a 16:30 –
Xerrada sobre Internet
segura per a nens i
adolescents a càrrec de
Xavier Suñe. professor
Lloc: Centre Cívic de Sant
Salvador
17:00 – Visita cultural
guiada a la Tarraco
Romana.

DISSABTE 8 DE MAIG:
A les 11:00 – Campionat
de bitlles catalanes i per
agafar forces degustació
de pa amb xocolata
calenta.
Lloc: La petanca(camp de
tir)

DIMECRES 5 DE MAIG
De 10:00 a 12:00 – Tenis
per a tothom
A las 17:00 – “Excursió
al Pont del Diable”,
berenar, i per als més
atrevits, arribada al Parc
de la Ciutat.
DIJOUS 6 DE MAIG:
De 18:00 a 19:30 – Ball
en línia per tothom
Lloc: Centre Cívic de Sant
Salvador
A las 19:30 –
Presentació de les
conclusions de la
jornada de debat “Quin
barri volem?”
Lloc: Centre Cívic de
Sant Salvador

DIUMENGE 9 DE MAIG:
A les 12:00
Actuació dels Castellers
de SP i SP i ballada de
sardanes amb “la colla
sardanista del Morell” i
final de festa per tothom
amb Vermut popular.
Lloc: Plaça Major

Per participar APUNTAT
a la seu de l'associació
977 522 720
620 602 793
¡VINE i PARTICIPA, T'HO
PASSARÀS BÉ!

Dijous 6 de maig
a les 19.30
Presentació de
lesconclusions de
la jornada de
debat
QUIM BARRI VOLEM?
El passat dissabte dia 24
d'abril es realitzà la
jornada en la que es va
debatre sobre les cosas
del barri que han de
millorar i com creiem
nosaltres que poden
millorar, fent propostes
concretes.
Es recolliren més de 50
de temas com educació,
activitats culturals i
esportives, urbanisme i
mediambient, salut i
benestar, cohesió,
convivència, seguretat,
comunicació i participació
ciutadana.
Dintre de la programació
de les activitats de la
setmana cultural, us
presentarem les
conclusions, que ens han
a guiar en les nostres
actuacions com a junta
d'aquesta associació.

La Junta

