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SALUTACIÓ ALS SOCIS I SIMPATITZANTS

Benvolguts socis i amics:

La Junta de l’Ateneu Familiar ha preparat la programació de la Festa
Major amb entusiasme i dedicació.

Al mateix temps volem dir-vos que les activitats continuaran fent-se a
la  PISTA MIRADOR  i  també  assabentar-vos  de  que  estem  a  punt
d’iniciar les obres del Saló Rosa per adequar-lo a la normativa actual, i
que  per  això  ja  hem  signat  el  conveni  de  col·laboració  amb
l’Ajuntament,  el  qual  ens  permetrà  poder  finançar  les  despeses
necessàries.

Així mateix volem anunciar-vos que el Concert de Festa Major el farem
més endavant, durant els actes de la inauguració de la remodelació
del Saló Rosa.

Les activitats programades a la Pista Mirador son:

Dia 20 de maig a les 13,30 VERMUT DE FESTA MAJOR per a tots els
socis i acompanyants, un bon motiu per retrobar-nos tots.

Dia  22  de maig  ball  de  Festa  Major  a  les  7  de la  tarda  amb Jordi
Gomez.

A partir del 5 de juny ball a la Pista Mirador tots els diumenges d’estiu
a les 7 de la tarda.

Bona Festa Major en nom de la Junta Directiva
Jaume Sans (President)



Dia 20 de maig a les 13,30

l’Ateneu oferirà el tradicional

VERMUT DE FESTA MAJOR
per a tots els socis i acompanyants

    a celebrar en la
  PISTA MIRADOR



Dia 22 de maig 
BALL DE FESTA MAJOR

a les 7 de la tarda 
amb la música i la veu de    

  JORDI GOMEZ

EN LA PISTA MIRADOR
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A partir del 5 de juny 
ball a la Pista Mirador 

Tots els diumenges d’estiu a les 7 de la tarda.
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