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Diumenge, 27 de juny del 2010

VIATGE CULTURAL A PUIGCERDÀ I CERDANYA FRANCESA

Visita guiada pel castell de Mont-Louis, el llac de Matemale,
l’estació solar de Font Romeu, i el llac de Puigcerdà

Fortalesa de Mont-Louis

Llac de Matemale

Itinerari: Sortida amb autocar a dos quarts de vuit del matí (7,30 h) de davant de l’estació del
carrilet, parant per esmorzar l’àrea del túnel del Cadí (no inclòs en el preu) i prosseguint fins a
Puigcerdà on recollirem a la guia que ens acompanyarà durant el viatge. Prosseguirem, entrant a
França, fins la fortalesa de Mont-Louis, on farem una vista. A continuació, per les carreteres del
Pirineu Francès anirem a veure el llac de Matemale i l’estació experimental (solar) de Font
Romeu. En acabar les visites anirem al restaurant a fer el següent àpat:
1r. Amanida Catalana - 2n. Paella d’arròs o fideuada – 3r. Vedella amb bolets - Postres
Junt amb els corresponents complements: pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i ”gotes”.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, anirem fins llac de Puigcerdà a “estirar les cames”
i fer una agradable visita pel bonic parc de l’entorn del llac. Després reprendrem el viatge de
tornada fins a Sant Boi, per arribar prop de les 7 de la tarda.

Estació solar de Font Romeu

Jardins i llac de Puigcerdà

Inscripció a la llibreria Isart: a partir del dia 7 de juny (socis i acompanyants) i
del dia 8 de juny (tothom qui vulgui venir). Places limitades: no feu tard a la inscripció,
ni a la sortida de l'autocar. Preus: (Viatge, dinar, i visites guiades) Socis: 35 €. No socis 38 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org
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CAPVUITADA DE FESTA MAJOR, MAIG DEL 2010

_______________________________________________________________________________________________

Divendres dia 28 a les 10 del vespre: A

la plaça del Mercat Vell

Concert d'havaneres i rom cremat

----------------------------------------------Dissabte dia 29 a les 8 del vespre a la Plaça de l'Ajuntament:

EXTRAORDINARI CONCERT DE LA CAPVUITADA

ens amenitzarà amb una gran selecció i un repertori popular de peces de sarsuela, música
clàssica, i música tradicional catalana.

i a les 11,30 de la nit a la Plaça de l'Ajuntament: La mateixa orquestra

BALL DE CAPVUITADA
Diumenge dia 30, a la Rambla de Rafael Casanova:

CATIFES FLORALS

A partir de les 8 del matí Confecció de les Catifes Florals per part de diverses entitats i grups del
nostre poble. A les 14h. Dinar de Germanor

a les 6,30 h. de la tarda Dansa Ritual de les Flors,
amb els Gegants i els Grallers de Casablanca
-----

-----

-----

A les 7, de la tarda en la Plaça de l’Ajuntament, com a cloenda de la Capvuitada, audició de:

Sardanes

