




Ja tornem a tenir aquí, un any més, la Festa Major d’Estiu! Hem organitzat
moltes activitats, per a totes les edats i de totes les varietats, amb la intenció
de que tothom pugui gaudir de la festa.

Ens esperen uns dies de gresca, que ja toca després de treballar tot l’any.
Les famílies i veïns es retroben cada estiu per aquestes dates i ens alegra
veure com s’omple el poble tot fent xerinola, petits i grans que gaudeixen
des del matí fins a la nit de totes les activitats que hem preparat. Gairebé
no podreu descansar del munt de coses que hi ha per fer!

   És temps de festa i per això esperem que us ho passeu d’allò més bé.
                                  Us hi esperem, no us la perdeu!

Durant els dies de la Festa Major es jugaran les finals del
Torneig de Tennis Memorial Miquel Clotet, el Torneig de Tennis Taula

Memorial Joan Cisquella i Medrano i els torneigos de pàdel.

  * La imatge de la portada és una fotografia de Domènec Noguera



En  farà el tradicional

a càrrec d’en de

En Pere Miquel Riera Gamisans i la Laia Vilardosa Solà donaran el
relleu a l’Eloi Requena Ávila i la Núria Cases Santaulària.

a càrrec dels

de l’exposició a càrrec de Puiggrós Bonsais i
l’Associació Bonsai i Natura de l’Anoia

*(Hi haurà servei de bar)
amb DJ’s

amb els  i els





per als més petits
*(Consultar programa a part)

amb els nostres ,

La cercavila sortirà del cap de Raval, baixarà
cap a la Plaça Major i el Passeig Guanyabens i
acabarà al Poliesportiu.

*En acabar hi haurà coca i xocolata per a
tothom.

 sota la direcció de
*(Consultar programa a part)
**(Hi haurà servei de bar)



US DESITJA
MOLT BONA

FESTA MAJOR!



de Festa Major

amb la

amb en

amb l’orquestra

*(Hi haurà servei de bar)





 per als nens i
nenes  per
nadons amb
*(Consultar programa a part)

*(Consultar programa a part)



a càrrec de

*(Consultar programa a part)

 en honor a Sant Roc

amenitzat amb ball a càrrec del
músic












