ACTIVITATS DE LA FESTA DE SANT ANDREU, SANT JAUME I MAS MARTÍ
DEL 19 AL 24 DE JUNY DE 2009
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ANDREU, SANT JAUME I MAS MARTÍ

Divendres, 19 de juny
22h: SOPAR POPULAR
Inaugurem les festes d'aquest any compartint un deliciós sopar que constarà del
següent menú: Amanida verda, ¼ de pollastre, 1 botifarra i 1 patata rostida, gelat,
pa, vi, aigua i refrescs, Coca de festa i cava
Els tiquets de participació es podran adquirir al nostre local social i a la farmàcia
LDA Mª José de Tiburcio fins el 17 de juny.
El preu del tiquet serà de 15 euros per persona, i es recolliran en el moment que se
serveixi el sopar, un tiquet per persona i cadira.
Durant el transcurs de la vetllada, es podrà votar per a l'elecció de la pubilla 2009,
a les urnes que col·locarem a la barra del bar.
23h: Musica i A Ballar!
Res millor que uns agradables "ballables" per fer la digestió, a càrrec del duo Àngel
I Pol

Dissabte, 20 de juny
12h: REFRESCANT GUERRA DE COLORS
Vine a divertir-te en companyia de nens i grans en la millor guerra de tots els temps.
No oblidis la teva arma secreta per llençar aigua. Recomanació per als més tímids:
veniu i gaudiu de la imatge divertida i acolorida no us decebrà!
Detalls: Llegir el full de recomanacions i seguretat.
seguretat.
20h: SARDINADA POPULAR
Gaudim junts d'una de les activitats més saboroses de les nostres festes!
Vine amb el teu plat, pa i tovalló que nosaltres, amb la col·laboració de la FARMÀCIA
LDA. MªJOSÉ DE TIBURCIO, PEIXOS CANALS -CARBÓ i L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
SAN ANDRÉS, SAN JAIME i MAS MARTÍ, t'oferirem unes delicioses sardines. "
Sens dubte l'èxit de la nostra sardinada la devem als nostres excel·lents cuiners i a
tots els/les col·laboradors/es.

22h: CORREFOC a càrrec d'"ELS DIABLES DE TORDERA"
TORDERA"
Sortida des del casal de joves amb destinació a la pista del nostre local social.
Detalls: Llegir el full de recomanacions i seguretat per al correfoc.
23h: NIT JOVE
Concert a la pista del nostre local social a càrrec de diversos grups de la nostra
localitat SURFING QUATRO, EL RINCÓN DEL CAOS, AGAINTS THE GRAVITY, FIBRA
OPTICA.
El Casal de Joves de Tordera col·labora amb nosaltres en l'organització d'aquest
esdeveniment.
Disposarem de servei de bar i entrepans.

DIUMENGE, 21 de juny
11h: CONCURS DE DIBUIX
DIBUIX
T'esperem per compartir amb els teus amics i amigues del barri, aquesta creativa i
divertida activitat. Tema: "Nit de revetlla”!
Llegir les bases del concurs.
concurs
13h: VERMUT AL LOCAL SOCIAL
Una perfecta combinació d'aperitius freds per divertir-nos junts.
Els tiquets es vendran al local social fins el dia 20 al matí, al preu de 5 euros per
persona.
18h: ESPECTACLE INFANTIL
A càrrec del pallasso MIQUELET
Un cop finalitzat l'espectacle es lliuraran el premis del concurs de dibuix.
21:30 h. MÚSICA I A BALLAR!
A càrrec del músic PACO, ORGANISTA I CANTANT gaudirem d'una agradable vetllada
carregada de diferents ritmes ballables.

DILLUNS, 22 de juny
16h: CINEMA FAMILIAR I BERENAR
Al casal de joves gaudirem d'una divertida pel·lícula per a tots els públics i un bon
berenar. T'HI ESPEREM!
20h: CAMINADA POPULAR, CUIDEM LA NOSTRA SALUT!
Ens reunirem davant del local social per efectuar la sortida , caminarem lleugers en

direcció al parc de la sardana on ens esperaran amb aigua fresqueta per recuperar
forces, creuarem pel Pont de Ferro i continuarem la nostra passejada que
finalitzarà a la pista, al costat del local.

DIMARTS, 23 de juny
23h: VINE A BALLAR LA NIT DE LA REVETLLA!
Ni se t'acudeixi quedar-te a casa la nit de la revetlla! Vine a la pista a gaudir de la
bona música amb el conjunt MARACAIBO.
24h: ELECCIÓ DE LA PUBILLA 2009
Es proclamarà la PUBILLA DE SANT ANDREU, SANT JAUME I MAS MARTÍ 2009, que
representarà al nostre barri en els actes que se celebraran per a l’elecció de la
pubilla de Tordera.

DIMECRES, 24 de juny
11h: GRAN XOCOLATADA
Prepara la teva tassa i vine a gaudir d'un autèntic plaer per al paladar, i és que
quan les coses es fan amb afecte, el seu sabor és simplement: DELICIÓS...
El nostre més sincer agraïment a les granges col·laboradores i a les nostres
expertes xocolateres.
12h: OFICI SOLEMNE
A la capella de San Andrés, propietat de la família Bofill, se celebrarà la missa
anual.
L'ajuntament posarà a disposició d'aquelles persones amb problemes de mobilitat
un transport per
per accedir a l'ermita. La sortida es farà des del local social.
18h: ESPECTACLE DE MÀGIA
El grup 3/4 de 15 realitzarà l'espectacle per a tots els públics. Vine i diverteix-te!
20h: HAVANERES I ROM CREMAT
Finalitzarem les festes 2009 amb un recital d'havaneres a càrrec del grup LA
BARRETINA i degustant un deliciós rom cremat, només ens faltarà el mar...

