
DEL 12 AL 15 D'AGOST 2022DE 

de conesa

Després de dos anys, hi tornem!      

Festa d'estiu

Ajuntament de Conesa

ASSOCIACIÓ 

DE FILLS I AMICS 

DE CONESA

Col·labora

Organitza

Dimarts 23 d'agost

Sortida des de la parada de bus 

 Arribada a Tarragona, cafè i WC

 Visita panoràmica per Tarragona (recorregut amb autobús 

              per la ciutat, acompanyats d'un guia)

 Visita als principals monuments romans de Tàrraco

 Dinar a l'Àncora del Port Esportiu

                                    

 Passejada en vaixell per la costa de Tarragona

 Temps lliure

Tornada a Conesa

 

Excursió a Tarragona

9 h 

10:15 h

10:30 h

11:15 h

13:45 h

16 h

18 h

19:30 h 

Menú

Pica-pica: musclos al vapor, calamars a la romana i amanida d'anxoves

1r a escollir: paella, fideuà o arròs negre

Postre: crema catalana o sorbet de mandarina

Últim dia per apuntar-se: Dilluns 15 d’agost

Majors de 65 anys gratuït
 Rosa: 620 32 66 35
Jordi: 679 88 73 88

PREU: 25 €



Últim dia per apuntar-se: Dimecres 10 d’agost

Venda de tiquets al Cafè de Conesa 

És imprescindible comprar  

 el tiquet amb antel·lació

*Recordeu que amb el tiquet del sopar de Sant Joan, teniu un

descompte de 3€ pel sopar de Festa d'Estiu. Aquests diners
seran retornats el dia del sopar pels membres de l'Ajuntament

Imprescindible portar el tiquet adquirit al Cafè el dia del sopar

PREU: 16 €*

Amanida 

Fideuà 

Pa, vi, aigua, gelat, cafè i gotetes 

SOPAR POPULAR
del diumenge 14 d'agost

Divendres 12 d'agost

Dissabte 13 d'agost

Diumenge 14 d'agost

Dilluns 15 d'agost

22:30 h 

12 h

13 h 

16:30 h

19:30 h

La nit de dissabte a diumenge
 
23 h 

 
16:30 h

21 h

23 h

12:45 h

17:30 h

Havaneres amb el grup i rom cremat

 Guerra d’aigua pels carrers del nucli antic
 

Canó d’escuma al Passeig del Riu

 Inflables aquàtics a la Piscina 

 Assemblea de l’Associació de Fills i Amics de Conesa

Actuació del grup  que combina música i humor

concert de versions amb el grup 

dj'

 Inflables a la pista poliesportiva, amb un bon berenar

  Venda de tiquets al Cafè de Conesa. Preu 16€ 

 Ball de Festa d'estiu amb el grup musical 

 Missa en 

  a la plaça del poble, amb un bon berenar

 Olla Barrejada 

Jamaika i dj Jamaika

Honor a Santa Maria

Tot seguit, 

Tot seguit, 

caminada nocturna

Continua la festa amb s locals  

Arribar i Ploure,

La Prole Band

Sopar Popular.

Gimcana

       Últim dia per apuntar-se i comprar tiquets: dimecres 10 d'agost
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