ASSOCIACIÓ DE VEÏNS "LA UNIÓ", C/ Major, 43, (Cal Ninyo) SANT BOI Tel. 93.635.12.07
Fax.: 93 630.88.95 veinslaunio@yahoo.es Web: www.associaciodeveins.org

Diumenge, 17 de setembre del 2017
EXCURSIÓ CULTURAL AMB AUTOCAR
A LA COSTA BRAVA

Poble i platja de l’Escala

Salaó d’anxoves de l’Escala

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció a La
Gleva, on esmorzarem (inclòs en el preu). Prosseguint, després, cap a l’Escala on visitarem una
fàbrica de conserves (amb degustació) i farem una visita panoràmica per la costa, per arribar a
l’Estartit, on anirem al conegut restaurant Medes II, per fer el següent àpat mariner:
1r. Pastís de peix de costa amb verduretes i anxoves - 2 n. Musclos a la marinera – 3 r. Lluç a la
donostiarra - Gelat de vainilla amb xocolata calenta - Pa, vi, copa de cava, aigua, cafè i gotes
Ben dinat, després d’una mica de sobretaula, anirem a fer una passejada pel poble de Púbol, on
Salvador Dalí hi tenia un castell que l’hi servia de residència. Després de fer la passejada
reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per arribar al voltant de les set de la tarda.

Restaurant Medes II

Castell i poble de Púbol

Per a inscripcions a la llibreria Isart (plaça Presas): a partir del dimecres dia 6 de setembre.
Preu, inclòs viatges, esmorzar, dinar, i visites: Socis: 35 €uros – No socis 38 €uros.
Places limitades. No feu tard a la inscripció ni a la sortida de l’autocar.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org
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Benvolguts veïns i veïnes,
Com ja sabeu, l’Associació de Veïns està al vostre servei, i a la vostra disposició, per tal de millorar el barri i el
poble en general.
Per això us recordem que podeu fer-nos arribar, de forma presencial o mitjançant el correu electrònic i adreces
(que encapçalen la pàgina), els vostres suggeriments o les vostres queixes encaminades a la millor qualitat de
vida, el civisme i la bona convivència de tot el veïnat.
Encara que la junta directiva de l’Associació es reuneix tots els dimarts (no festius) des de les 6 hores a les 9 del
vespre, en el cas de voler fer els suggeriments o les queixes, de forma presencial, per poder atendre-us millor,
hauríeu de concertar la visita trucant al telèfon: 93.635.12.07 ext.: 172
Moltes gràcies.
La Junta directiva de La Unió.
Inici de curs 2017 – 2018 dels tallers i de les activitats permanents
que desenvolupem, amb la col·laboració, i dintre de l’equipament municipal de CAL NINYO

TALLER DE TEATRE:
Per a nens i nenes de 8 a 11 anys: Els dilluns de 17,30 a 19 hores.
Per adolescents de12 a 15 anys: Els dimarts de 17,15 a 20,15 hores.
Per a majors de 15 anys: Els divendres de 17 a 19 hores.
Responsable, informació i contacte: Josep Sabat Tel.: 666.422.227
Mail: nano_sabat@hotmail.com
TALLER DE BALLS DE SALÓ, LLATINS I SALSA
Per a totes les edats: Els dilluns de 19,55 a 21,55 hores,
i els dijous de 20,30 a 21,55 hores.
Responsable, informació i contacte: Cati Tel.: 627.002.666
Mail: salsasantboi@gmail.com
TALLER DE PUNTES DE COIXÍ
Per a totes les edats: Els dilluns de 16 a 20 hores i els dimarts de 10 a 12 hores.
Responsable: Maria Capel. Informació i contacte: Tel. 93.635.12.07
Mail: calninyo@santboi.cat
TALLER DE TAI-TXI
Per a tothom: Els dilluns de 10 a 11,30 hores
Responsable, informació i contacte: Esther Barbero, Tel.: 645.994.645
Mail: veinslaunio@yahoo.es
TALLER DE DANSA DEL VENTRE (TRIBAL)
Per a totes les edats: Els dimarts de19,30 a 21,30 hores
Responsable, informació i contacte: Laura. Tel. 652.425.727
Mail: samarkand.tribe@gmail.com
TALLER DE IOGA I PILATES
Kundalini (en cadira – per a gent gran) Els dilluns de 9 a 10 hores.
i els dimecres de 10 a 11 hores.
Kundalini: els dimecres de 9 a 10 hores.
Loguilates: Els dimarts i els dijous de 9 a 11 hores.
Halha Ioga: Els dimarts i els dijous de 18 a 19 hores.
Responsable: Monica Chavero. Info. i contacte: Tel. 93.635.12.07 Mail: monachavero@hotmail.com
TALLER DE GUITARRA
Per a tothom: Els dimarts de 6,30 a 20,30 hores:
Responsable, informació i contacte: Tomàs Pérez - Tel. 649.345.456
Mail: topelo_7@hotmail.com

