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El Dia de l’Arbre i la Festa

de l’Olla, traslladats al 19
de març per previsió de mal
temps
9 març 2022
Altafulla es preparava per un cap de setmana ple d’activitats,
aques dissabte especialment, amb una nova edició de la Festa
de l’Olla i la Bicicletada infantil. La previsió de mal temps
per aquest cap de setmana, però, han fet que l’activitat
s’hagi posposat fins el proper dissabte 19 de març. Així,
aquell dia es viurà una jornada plena d’emocions. L’acció
esportiva arribarà en primer lloc. A les 10.00h del matí es
farà el tret de sortida de la ruta en bibicleta que s’ha
convocat davant de l’Era del Castell i que tindrà, al final
del seu recorregut, un petit circuit d’habilitat en bibicleta
per a nens i nenes sota la direcció de l’Àngel Batlle de
BikePark. L’acte està organitzat per la Penya Ciclista
d’Altafulla.

A les 11.00h del matí arribarà la segona activitat d’aquest
dissabte, una plantada d’arbres al carrer Lluís Companys que
coorganitzen l’ajuntament d’Altafulla i l’associació
mediabiental La Sínia. A les 12.00h del migdia serà el moment
de gaudir de la XXXIX Festa de l’Olla al Parc del Comunidor
que organitza el col·lectiu de Dones d’Altafulla. Una ballada

de sardanes prèvia i el dinar previst per les 13.00h amb la
música de David Portero posaran la cirereta al pastís d’una
jornada en família, plena d’esport, tradició i medi ambient.
Teniu tots els detalls de cada acte al cartell que acompanya
aquesta informació.
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Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les

dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.

És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

