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SALUTACIÓ

Bona Festa Major!
Com cada any la junta de l’Ateneu Familiar ha preparat el programa de Festa
Major amb la finalitat de proporcionà uns bons moments de gaudi per els
socis i públic en general amb l’esperança que sigui del gust de tothom.
El dia 19 tindrem un concert variat de música clàssica i moderna amb la
soprano Susanna del Saz i el tenor Ulisses Orduñez antics cantants de
l’Orquestra Selvatana i que havien actuat moltes vegades aquí a Sant Boi en
els memorables concerts de la Capvuitada.
El dia 20 tindrem el vermut de Festa Major per els socis i acompanyants i que
és un dels moments més emotius per retrobar-nos i fer un moment de
conversa i seguir la tradició de molts anys. A la tarda tindrem el ball de gala
al Saló Rosa amb l’actuació del Duo Mar i Cel.
Les nostres activitats continuen com sempre, ball els diumenges al Saló Rosa
i tallers de Ioga i Pilates els dies laborables matí i tarda també al Saló Rosa
la qual cosa permet que com a mínim hi hagi activitat a l’Ateneu diariament.
Hem començat un curs de Country i un altre de Bailoteràpia i us animem a
apuntar-vos-hi Estem treballant perquè l’Ateneu ocupi el lloc que li pertoca
dintre la societat santboiana cosa que no és fàcil d’aconseguir.
El proper any 2013 l’Ateneu complirà 100 anys i creiem que seria un bon
moment per una bona celebració, però per això necessitem la colaboració de
tothom que estimi l’Ateneu Familiar i vulgui conservar aquest llegat dels
nostres avantpassats.
Bona Festa Major en nom de la Junta Directiva
Jaume Sans(President)
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Diumenge dia 6, Ball des de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de JOAN BADIA (Socis 5 €.- no socis 6 €.)

Anselm Clavé, 13 / Montclar
Telèfon: 93.654.33.03

Diumenge dia 13, Ball des de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de CHUS (Socis 5 €.- no socis 6 €.)

ADMINISTRACIÓ
DE LOTERIES NÚMERO 2
Jordi Ivern Pallas

La Quiniela - La Primitiva
El Gordo - Euromillones
- PENYES Apuntacions
Futbol setmanal
--------Plaça Catalunya, 35
Telèfon: 93.652.01.37
Sant Boi de Llobregat

Concert espectacle en la sala Teatre, protagonitzat per la
Susanna i l’Ulises, ex cantants de l’Orquestra SELVATANA
(Preus: Socis 8 € - no socis 10 €.)

l’Ateneu oferirà a tots els socis i acompanyants el tradicional

VERMUT SOCIAL de FESTA MAJOR

Socis: 6 €uros - No socis 7 €uros

Diumenge dia 27, Ball des de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i les veus del DÚO MEDITERRANEO
Preu: Socis 5 €.- no socis 6

JOIER

JUNY - Diumenge dia 3, Ball des de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de JORDI (Socis 5 €.- no socis 6 €.)

JUNY - Diumenge dia 10, Ball des de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de JOAN BADIA (Socis 5 €.- no socis 6 €.)

JUNY - Diumenge dia 17, Ball des de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de ESTHER (Socis 5 €.- no socis 6 €.)

Camps Blancs, 38
Tel: 93.630.84.93
Fax:93.630.58.53
persumar@persumar.com
Sant Boi de Llobregat

GRAN REVETLLA DE SANT JOAN
Amb la música i la veu de JORDI

Preu: Socis 20 €.- no socis 23 €.)

Amb coca individual, i una
ampolla de cava per parella
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SUMARI D’ACTIVITATS PER LA FESTA MAJOR
maig i juny 2011
1) Portada: Una Festa Major per divertir-se !!!
2) Salutació del President de l’Ateneu
3) Diumenge dia 6 de maig:
Ball tarda de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de JOAN BADIA
4) Diumenge dia 13 de maig:
Ball tarda de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de CHUS
5) Dissabte dia 19 de maig, a les 6 de la tarda,

En la sala teatre: concert espectacle

“JUNTS DE NOU”
Protagonitzat per la Susanna i l’Ulises ex cantants de l’Orquestra SELVATANA
6) Diumenge dia 20 de maig, DIA DE FESTA MAJOR
A les dues de la tarda:
VERMUT SOCIAL de FESTA MAJOR per a socis i acompanyants,
7) Diumenge dia 20 de maig, de les 6 a les 9 del vespre:
BALL DE GALA DE FESTA MAJOR
Amb el DUO MAR I CEL
8) Diumenge dia 27 de maig, de les 6 a les 9 del vespre:
Ball de la capvuitada de Festa Major
Amb la música i les veus del DUO MEDITERRÁNEO
9) Diumenge dia 3 de juny:
Ball tarda de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de JORDI
10) Diumenge dia 10 de juny:
Ball tarda de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de JOAN BADIA
11) Diumenge dia 17 de juny:
Ball tarda de les 6 a les 9 del vespre
Amb la música i la veu de ESTHER
12) Dissabte dia 23 de juny a les 11 de la nit i fins que el cos aguanti:

GRAN REVETLLA DE SANT JOAN
Amb la música i la veu de JORDI

