INFORMACIONS D'INTERÈS
Casal Canaleta i Can Puig
El casal de Canaleta i Can Puig inicia el curs 2012 -2013. Ens podeu trobar al local social “La
Rajoleria“ els dilluns de 5 a 2/4 de 7, el dimecres de 5 a 2/4 de 8 i els dijous i divendres de 4 a
6 de la tarda . Les inscripcions estan obertes i poden venir tots els infants i joves de 1r de
primària a 4t d´ESO.
Associació Femtram
El casal de Canaleta es realitza cada dissabte de 16h a 18h de la tarda a la plaça del costat
del Local Social “La Rajoleria” de Canaleta. Les inscripcions són obertes durant tot el curs.
Projecte Futbolnet
El projecte FutbolNet és una iniciativa del FC Barcelona que pretén fomentar el
desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes identificats com a prioritaris per
a intervenció social i comunitària, usant l’esport com a eina principal. Aquest programa va
adreçat a joves entre 12 i 16 anys i es realitza al pavelló de l'escola Pla de l'Ametller. S'inicia
el 15 de gener i finalitza el juny. Aquest és el segons curs consecutiu que es porta a terme.
III Torneig de Futbol7
Aquest serà el tercer any consecutiu que es porta a terme el Torneig de Futbol. Aquest any es
realitza amb la col·laboració del Consell Esportiu del Consell Comarcal per obrir-lo més a tot
Banyoles i comarca i fer-lo més professional. Les dates s’estan definint però serà per setmana
santa (finals març) i es realitzarà al camp de futbol vell. Els joves del barri continuarem fent el
cartell i difusió a diferents mitjans de comunicació.
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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,
Aquest principi d'any us volem presentar les actuacions que realitza l'Associació Juvenil
Femtram al barri de Canaleta durant el curs escolar. Porta a terme dos projectes: el projecte
joves i el projecte casal de Canaleta.
PROJECTE JOVES:
Aquest és un projecte destinat als joves de la comarca del Pla de l’Estany interessats en el
món del lleure i el monitoratge o amb ganes de participar en les seves pròpies activitats,
pensades i dissenyades per ells mateixos, i en les activitats que es duen a terme al municipi
de Banyoles. Ens reunim els divendres al vespre i si estàs interessat pots contactar amb
nosaltres a ajfemtram@gmai.com.
CASAL DE CANALETA
Realització d’activitats els dissabtes a la tarda al costat del Local Social “La Rajoleria” de
Canaleta per a nens i nenes. Fem jocs relacionats amb les tradicions, costums, festes i trets
característics dels municipis del Pla de L’Estany. Si teniu ganes de jugar i passar-vos-ho bé,
veniu-nos a veure els dissabtes a la tarda de 16 h. a 18h.

CONTACTE
Ens trobareu cada divendres al local social La Rajoleria, de 16h a 18h.
Email: casalcanaletaicanpuig@gmail.com i a Facebook: La Rajoleria

Alhora, us volem desitjar un molt bon 2013!
Joves del barri de Canaleta

EL VEÍ O LA VEÏNA DELS MESOS
En cada butlletí entrevistarem un veí o una veïna del barri per conèixer- nos
millor entre tots. Aquests mesos és el torn de Zohra, mare d’uns dels nostres
participants i veïna del barri de Canaleta.
1. Quants anys fa que vius a Canaleta?
Fa 8 anys que visc a Canaleta.
2. Què t’agrada de viure a Canaleta? Què no t’agrada?
La gent és bona però hi ha molt poca gent amb diners. I el que no m’agrada és
que és una mica lluny del centre de Banyoles.

NOTÍCIA: La gimcana de les escombraries
Una de les activitats que hem fet amb el grup de petits aquest últim trimestre,
ha estat la GRAN GIMCANA DE LES ESCOMBRERIES. Aquest joc
consistia a fer 7 grups i a cada grup els donaven un bossa d’escombraries i
amb mitja hora havien de recollir escombraries pel barri de Canaleta per així
deixar-lo tot net. El resultat va ser molt positiu ja que vam omplir moltes
bosses de escombraries (veure la foto). Quan vam acabar, ens vam reunir tots i
vam comprovar que el lema “NO ÉS MÉS NET QUI MÉS NETEJA SINÓ
QUI MENYS EMBRUT” és del tot cert!!! Esperem que a partir d'ara el barri
estigui més net i la gent més conscienciada que s'ha de tirar la brossa a les
escombraries, a on realment toca!!!!!

3. Aniries a viure un altre barri de Banyoles? A quin?
En aquests moments no.
4. Tornaries a marxar al Marroc a viure-hi? Per què?
Ara mateix no marxaria al Marroc a viure-hi perquè tinc els meus fills petits, la
Salma i en Saad que van a l’escola a Banyoles i a Girona.

L’AGENDA
-Divendres, 25 de gener de 16h a 18h, Local Social LA RAJOLERIA
CINEFÒRUM: American History X
-Dissabte, 2 de febrer 15h a 19h
Carnestoltes infantil amb Associació Juvenil Femtram
-Divendres,22 de febrer 16h a 18 h, Local Social LA RAJOLERIA
CINEFÒRUM: Patchadams

