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Notícies
I Canicròs de Rellinars i Caminada Solidària
Organitzat pel CCPB, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Rellinars i l'Associació d'Animals de
Rellinars.
Dijous, 13 de gener de 2022

Els Reis Mags d'Orient han vingut a Rellinars
Un any més SSMM ens han visitat i repartit regals per a tothom. Moltes gràcies a tots els qui ho heu fet
possible.
Dijous, 6 de gener de 2022

Festes de Nadal i Reis
Les circumstàncies actuals ens ha obligat a suspendre o modificar moltes de les activitats previstes. Ho
lamentem i demanem la màxima precaució. Consulteu el programa i l'agenda.
Dimarts, 4 de gener de 2022

Vacunació COVID: dosi de record i vacuna infantil
Recordeu que més val prevenir que haver-ho de lamentar. Per evitar cues, demaneu sempre cita prèvia.
Dimarts, 28 de desembre de 2021

Nadala 2021
Us desitgem Bones Festes : salut i precaució !
Dijous, 9 de desembre de 2021

Certificat COVID a partir de divendres 3 de desembre
El Certificat COVID serà obligatori per accedir a l'interior de bars i restaurants, gimnasos i residències a
partir d'aquest divendres, a més dels locals d'oci nocturn, festivals i balls en recintes tancats.
Dimarts, 30 de novembre de 2021

IX Edició del Concurs Piula
Si tens entre 12 i 29 anys, piula contra la violència masclista ! Teniu temps fins el 8 de març del 2022.
Consulteu les Bases.
Dilluns, 29 de novembre de 2021

Recital de Sarsuela i Òpera als Parcs
Aquest dissabte, hem pogut gaudir del recital d'òpera i sarsuela amb la veu del baríton Manel Esteve i
l'acompanyament al piano de Josep Buforn, dins la campanya d'Òpera als Parcs.
Dilluns, 8 de novembre de 2021

Control del Bernat marbrejat
Perjudicial per als nostres cultius però no representa cap risc per a les persones ni els animals
domèstics.

Dimecres, 27 d'octubre de 2021

S'acosta el Porta a Porta
La propera setmana comença el servei de recollida d'escombraries Porta a Porta.
Tota la informació a la web

Dimarts, 26 d'octubre de 2021

Més parades i nou recorregut de la línia M-12, a partir del 18 d'octubre
Divendres, 8 d'octubre de 2021

Programa 30Plus
Divendres, 8 d'octubre de 2021
Obert el termini per realitzar contractacions laborals vinculades al programa 30 Plus 2021, que
contempla accions de suport en els processos de selecció i ajuts econòmics a la contractació.
Poseu-vos en contacte amb el Servei d’Orientació Laboral i consulteu el Programa.

Jornades Promoció Salut a Rellinars
Dijous, 30 de setembre de 2021
El proper dilluns comencen 6 Jornades de Promoció de la Salut adreçades a famílies i docents i a
l'alumnat de Rellinars.
Es faran al Casal de Cultura L'Escola i cal inscripció prèvia.

Memòria del Pla de Vigilància contra Incendis 2021
Dimecres, 29 de setembre de 2021
La campanya del PVI s'ha tancat aquest estiu amb 98 informacions dissuasòries a Rellinars, la majoria a
la zona de Les Fonts, i un abocament inflamable no controlat.

La riuada del 62 a Rellinars
Dimecres, 22 de setembre de 2021
Fa 59 anys, el 25 de setembre, una gran riuada provocà nombrosos estralls a Rellinars, com a Terrassa i
tota la comarca, i modificà totalment l'aspecte de la riera, les fonts i el seu entorn.

Passejada guiada a Les Serres
Dissabte, 18 de setembre de 2021

Aquest dissabte al matí ha tingut lloc la primera de les passejades guiades que surten del Punt
d'Informació del Parc Natural a Rellinars.

Kames Kids a Rellinars
Divendres, 17 de setembre de 2021
El projecte, coordinat pel Centre Excursionista de Terrassa, ha començat aquest dijous a la Pista
Poliesportiva.
És una activitat esportiva i de lleure adreçada a infants de 5 a 11 anys.

Comença el nou curs a l'Escola de Rellinars
Dilluns, 13 de setembre de 2021
El curs 2021-22 s'inicia amb un total de 100 alumnes, repartits en 7 grups : Minis, Petits 1, Petits 2,
Mitjans Petits, Mitjans Grans, Grans 1 i Grans 2. A Minis hi haurà 8 alumnes, a infantil 24 i a primària 68

Treball, Talent i Tecnologia a Rellinars
Diumenge, 12 de setembre de 2021
A partir de setembre, un dimarts al mes.
Us mantindrem informats.

Final de Festes d'Estiu amb Havaneres
Diumenge, 5 de setembre de 2021
Aquest dissabte 4 de setembre, acaben les Festes d'Estiu 2021 amb l'actuació de Port Bo

Havaneres amb el grup Port Bo
Dijous, 26 d'agost de 2021
Recordeu que, per motius de seguretat, cal inscripció prèvia a cada acte. Es pot fer trucant al 695370606
de 9 a 13h, de dilluns a divendres, o bé per correu electrònic a: rellinars@rellinars.cat , indicant NOM,

TELÈFON I DNI

Tràmits i sol·licituds amb la Seguretat Social
Dilluns, 16 d'agost de 2021
Sense certificat digital

Vols saber què respires ?
Divendres, 13 d'agost de 2021

Coneix les rutes saludables
Divendres, 6 d'agost de 2021
Us animem a descobrir-les. Trieu la comarca i el municipi i poseu-vos en marxa seguint els consells

Educació amplia les places de Cicles Formatius de Grau Mitjà
Dimarts, 3 d'agost de 2021
A Terrassa han augmentat 176 places.
Podeu consultar l'oferta i les vacants als enllaços adjunts.

Dades meteorològiques
Dilluns, 26 de juliol de 2021
Des de primers d'any fins avui, les pluges a #Rellinars han estat de 158 litres/m2.
En el mateix període, l'any passat van ser de 578,7 litres/m2.

