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Plaç a
Barcelona’92, 1
Tel. 93 868 12 33

Per fi ha arribat, un any més, la Festa Major d’Estiu! Una festa
plena d’actes de tots els estils i per a totes les edats, pensada
perquè tothom la pugui gaudir.

Arriben dies de xerinola, de gresca,  i l’alegria es pot sentir per tots
els carrers del poble. Les famílies es retroben any rere any en dinars
de festa major amb sobretaules que s’allarguen fins que arriba
l’hora del ball i les nits es tornen matinada quan hi ha disbauxa, i
l’endemà torne-m’hi que encara no s’ha acabat la festa!

Esperem que us ho passeu d’allò més bé, no hi podeu faltar!

*Durant els dies de la Festa Major es jugarà la final del 28è Torneig de Tennis
i 15è Memorial Miquel Clotet i es farà el 19è Torneig de Tennis Taula i

17è Memorial Joan Cisquella i Medrano.

Modes Maria
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amb els ,

La cercavila sortirà del cap de Raval, baixarà
cap a la Plaça Major i els bars i acabarà al
Poliesportiu. Hi haurà coca i xocolata per a
tothom.

 a càrrec del grup
 i .

C/ Isidre Vilaró, 32
Tel. 93 868 01 37

08280 CALAF
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quartet de veus femenines
format per:

 (soprano)
 (mezzo-soprano)

 (mezzo-soprano)
 (contralt)

I acompanyades per:
(pianista)

 en honor a Sant Roc

amenitzat
amb ball a càrrec del músic
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GARDENGARDEN
info@agriplanthuguet.cat

93 869 8019 Calaf

(Consultar programa a part)

Partit de Solters VS Casats
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RURAL

www.molienfesta.com

per als
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amb
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