


Ja tornem a ser-hi, tornem a tenir aquí la Festa Major d’Estiu. Un any
més intentarem que tothom gaudeixi amb els actes que hem organitzat,
en tenim per totes les edats i gustos.

És temps de dinars familiars, de sobretaules que s’allarguen fins a l’hora
del ball, de retrobaments amb veïns que només veiem durant la festa
major perquè durant la resta de l’any anem atrafegats amb el dia a dia,
de disbauxa fins a la matinada i de llevar-se d’hora per posar-ho tot apunt
per al dia següent.

   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 jugarà la final del
Torneig de Tennis i es farà el Torneig de Tennis Taula.

* La imatge de la portada és un quadre a l’oli del pintor Joan Amadeu Gili Noguera
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La cercavila sortirà del cap de Raval,
baixarà cap a la Plaça Major i els bars i
acabarà al Poliesportiu. En acabar hi haurà
coca i xocolata per a tothom.
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US DESITJA
 BONA FESTA MAJOR!
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