L’AGENDA
11 D’ABRIL: LLEURE PER A TOTHOM!
El dissabte 11 d’abril a 2/4 de 5 de la tarda a la Muralla es
presentaran totes les activitats de lleure per aquest estiu
(casals d’estiu i colònies). Des del Projecte Socioeducatiu
s’animarà a totes les famílies a participar-hi perquè és
important que durant l’estiu tots els nens i nenes facin alguna
activitat de lleure. Quedarem amb les famílies i els nens a les 4
de la tarda a davant del Local Social “La Rajoleria” per marxar
tots junts.
REUNIÓ FAMÍLIES DEL PROJECTE SOCIOEDUCATIU “LA
RAJOLERIA” DE CANALETA
A principis de juny es realitzarà una trobada de les famílies que
els seus fills/es participen al casal per informar de què s’ha fet
durant el curs i què es farà durant l’estiu (horaris,
inscripcions,...). És molt important l’assistència per conèixer
què fan els vostres fills i per treballar conjuntament.
ACTIVITATS FEMTRAM
L’entitat de lleure femtram continua realitzant activitats els
dissabtes a la tarda a la plaça del costat el local social. Encara hi
podeu participar!
CONTACTE
Ens trobareu cada divendres al Local Social La Rajoleria, de 16:30h a 18:30h.
Email: casalcanaletaicanpuig@gmail.com i a Facebook: La Rajoleria
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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Aquest mes de març han començat les obres pel nou Local
Social de Canaleta on abans hi havia l’establiment de “Cal
Alfredo”. En el nou local hi haurà un lavabo (en el local on
estem ara no n’hi ha i això va molt malament), un despatx amb
un telèfon fix i dos sales grans, una amb ordinadors i l’altra
polivalent per poder dur a terme tot tipus d’activitat (reunions,
espai de deures i estudi, cinefòrums,...). També, a l'exterior hi
ha un pati on es podrà jugar (sense necessitat de sortir del
casal) i es farà un petit jardí. Aquest nou local serà per als
veïns/es i per poder realitzar les activitats del casal.
Sembla ser que aquest local estarà llest a principis d'estiu.

NOTÍCIES MÉS DESTACADES!!!
L’ENTREVISTA DEL RAJOL
En cada butlletí entrevistem un veí o una veïna del barri per
conèixer-nos millor entre tots. Aquests mesos és el torn de Habiba
Toui, una veïna del barri de Canaleta .

1. Quants anys fa que vius a Catalunya? I a Banyoles?
A Catalunya fa 4 anys i a Banyoles fa 2 anys.
2. Què t’agrada de Canaleta ?
No m’agrada res.
3. Què no t’agrada de Canaleta?
El soroll dels nens.
4. Què creus que falta al barri de Canaleta?
No falta res.
5. Quan vas arribar a Catalunya com et vas sentir?
Em vaig sentir molt bé.

Entrevista realitzada per la Farah Abouyala, Mariam Aytouma, Israe
Abaid i Zahira Laarousi

CARNESTOLTES INFANTIL
Aquest any els nens i nenes de canaleta, juntament amb els de Femtram, es van
disfressar de cartes del país de les meravellés. La temàtica del carnestoltes d’aquest
any van ser els contes i vam poder gaudir d’una carrossa realitzada pel Comitè de
Banyolinades. Va ser molt emocionant passar aquest moment plegats i tornant al barri
van fer un berenar per a tots els participants.

TALLER DE CUINA AMB ELS JOVES
El divendres dia 20 de març vam anar a fer un taller de cuina al centre cívic de la
Farga. Vam fer ulleres de sucre, croissants de xocolata i de formatge i espirals de
formatge i pavo. Totes aquestes coses les vam fer amb pastes de full. Vam
necessitar forn i per això vam anar a la Farga. Ens ho vam passar d’allò més bé i ja
hem aprés un menjar més per cuinar a casa nostra.

