
Alcarràs, 8 de setembre de 2019 

 

 

 

 

 

Benvolgudes sòcies, 

Un any més, ens plau adreçar-nos a vosaltres per convidar-vos al berenar d’inici 

de curs de l’Associació, que se celebrarà el dissabte 28 de setembre, a les 17.00 

h, a Lo Casino. 

Per apuntar-vos-hi, podeu fer-ho: 

 Trucant, a partir del 10 de setembre, al 973 795 053, de 17.00 a 19.00 h. 

 Passant pel pis de l’Associació a partir de les 17.00 h. 

 El 16 de setembre, de 10.00 a 13.00 h, i el 17 de setembre, de 17.00 a 

20.00 h, a Lo Casino. 

Els dies d’inscripció i de fer efectiva la quota de sòcia seran el 16 de setembre, 

de 10.00 a 13.00 h, i el 17 de setembre, de 17.00 a 20.00 h, a Lo Casino, o fent 

l’ingrés directament al següent número de compte: 

ES35-2100-0517-36-0100431159 (“La Caixa”) 

Al concepte, cal indicar-hi NOM I COGNOMS de la sòcia i el curs 2019-20. 

L’import de la quota és de 20 €. 

RESUM DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES PER AL NOU CURS 

OCTUBRE 

20/10/2019 Fira del Comerç. Com ja és tradició, comptem amb la col·laboració 

de les sòcies per fer les torrades de Santa Teresa. Aquest any els diners 

recaptats es destinaran a la fundació Hogar Madre Esperanza, que acull nens 

provinents de famílies desestructurades. 

NOVEMBRE 

23/11/2019 Reserveu-vos aquest dia! Estem preparant una sortida a Barcelona 

per anar a veure una obra de teatre. Farem eBando per confirmar l’obra, el 

preu i l’horari. 



DESEMBRE 

21/12/2019 Festa de Santa Llúcia. Xocolatada a les 17.00 h a Lo Casino. En 

finalitzar, es farà la rifa en benefici de La Marató de TV3. 

GENER 

14/01/2020 Començarem a preparar-ho tot per fer el mandongo, i es preveu 

que farem els entrepans el 16/01/2020. Davant de qualsevol canvi de dates en 

el programa de festes, ja us anirem informant. 

Com cada any, us recordem que sense l’ajuda de totes vosaltres no seria 

possible fer la Festa del Bocadillo, motiu pel qual esperem i confiem en la 

vostra col·laboració i assistència. Moltes gràcies! 

FEBRER 

08/02/2020 Dinar de Santa Àgueda a les 14.00 h, a Lo Casino. 

MARÇ 

Estem preparant xerrades i diferents activitats adreçades al Dia de la Dona. 

ACTIVITATS PREVISTES DURANT EL CURS 2019-20 

MANUALITATS: de dilluns a divendres a la tarda. 

PATCHWORK: els divendres a la tarda, de 15.30 a 20.00 h. 

PINTURA A L’OLI: els dijous, de 10.00 a 12.00 h. 

PUNT DE MITJA: els dimecres a la tarda. 

TRAPILLO I AMIGURUMIS: els dimarts a la tarda. 

Per poder realitzar l’activitat, hi ha d’haver un mínim de 8-10 persones per fer 

un grup. 

Us en podeu informar i apuntar-vos-hi a l’Associació del 15 al 30 de setembre. 

 

Esperem la vostra assistència al berenar d’inici de curs el pròxim dia 28 de 

setembre. Es parlarà de temes importants, com ara l’estat de comptes de 

l’Associació, i d’altres decisions importants. 

Amb la confiança que totes aquestes activitats siguin del vostre grat, rebeu una 

cordial salutació. 

LA JUNTA 


