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Diumenge, 25 d’octubre del 2009

Castell de Sant Ferran

Vista aèria del

EXCURSIÓ CULTURAL I VISITA AL
CASTELL DE SANT FERRAN (FIGUERES)

Preu (inclòs viatges, dinar i visites): socis 30€ / No socis 33€
Per a inscripcions i pagament: Llibreria Isart, a partir del 5 d’octubre
Nota: Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Els seients de l'autocar seran escollits per rigorós ordre d'inscripció.
Consulteu el programa de la nostra pàgina Web: www.associaciodeveins.org

d’Empuriabrava

Vista aèria

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció
a Girona parant per esmorzar en un àrea de l’autopista (no inclòs en el preu). A continuació ens
dirigirem cap a Figueres per fer una visita guiada al Castell - fortalesa de Sant Ferran (on va
estar empresonat el coronel Tejero, després del cop d’estat del 23 F)
Un cop acabada la visita anirem a dinar a un restaurant de Rosses a fer el següent àpat:
1r. Amanida especial – 2n. Paella d’arròs – 3r. Pernil brasejat a l’Oporto
Postres, Pa, vi, aigües, cava, cafè i gotes.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, farem una visita facultativa a l’Abadia de Roses i
Empuriabrava. Desprès de tot això reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi.
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ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS PROMOGUDES PER L’ASSOCIACIÓ:
Podeu demanar informació detallada a la consergeria de Cal Ninyo
Tallers adreçats a nens i joves:
• Taller de creativitat (Manualitats), a partir de 6 anys
• Teatre infantil, de 8 a 11 anys
• Teatre per a adolescents, de 12 a 15 anys
• Teatre per a joves, a partir de 16 anys
• Tai-txí per a nens
Tallers per al públic adult:
• Taller de teatre: diferents nivells
• Curs d’àrab.
• Balls llatins i balls de saló
• Taller de puntes, punt a l’agulla i macramé.
• Tai-txí Xuan
• Tai-txí Sun, dolors musculars, articulars, etc.
• Taller de dansa del ventre.

ALTRES ACTIVITATS REIVINDICATIVES DUDES A TERME:

Reivindicacions puntuals:
Campanya contra el recàrrec del transport metropolità
Campanya per la construcció de les línies 12 i 1 del metro fins a Sant Boi (conjuntament amb
els pobles de Viladecans Gavà i Castelldefels)
Protestes i propostes per les radiacions de les antenes de telefonia.
Campanya contra la tala indiscriminada d’arbres.
Propostes per la mobilitat, per circulació i pel medi ambient.
Propostes per la construcció dels accessos al riu.
Propostes per la recuperació de l’Ateneu Santboià
Campanyes per la erradicació de la caserna militar i la central elèctrica del nucli urbà
TAMBÉ ORGANITZEM:
Viatges i sortides culturals.
El concert de la Capvuitada amb l’orquestra Selvatana.
Les catifes de flors a la Rambla
Cantades d’havaners.
La festa del Tió de Nadal per la mainada.
La festa de l’home dels nassos. Etc.

ELS SERVEIS DE LA MUTUA SINERA:

Per evitar els abusos d’algunes companyies, la Mútua Sinera, de la Federació d’Associacions
de Veïns, es fa càrrec les despeses originades per l’enterrament dels seus associats, així
mateix cobreix el cost de la defensa jurídica dels drets succesoris dels mutualistes o
beneficiaris inscrits, proporcionant tots aquets serveis amb la millor qualitat i a baix preu.
Per a consultes tots els dimarts laborables de 18 a 20 h.

