ACTIVITATS
NOVEMBRE
DESEMBRE

2019

SOPAR DE CLOENDA DE TEMPORADA
Dissabte, 30 de novembre de 2019
Com és habitual de cada any, farem el sopar de cloenda de temporada. Ho celebrarem amb un
bon àpat i comentarem batalletes. També tindrem algún sorteig i obsequis per a tothom.
Lloc: Restaurant Can Bundancia (ctra. de Castellfollit de la Roca a Oix, km 2)
Hora: 21:30
Preu: 25€ per persona, copes a part (places limitades)
Venda de tiquets fins el dijous 28 de novembre al Garatge Ri-Car, al passeig de Barcelona, 10
d’Olot.
Telèfons de contacte:

972 27 19 51 (Ricard)
972 26 17 17 (Toni)

FESTA DE LA COOPERATIVA DE LA VALL D’EN BAS
Dissabte, 7 de desembre de 2019
En motiu de la festa anual de socis de la Cooperativa de la Vall d’en Bas, s’hi organitza una
exposició i exhibició de maquinària agrícola. També hi haurà tractors i màquines antigues. Tothom
està convidat a portar-hi tractors i maquinària agrícola.
8:00 h
9:00 h
11:00h
14:00h

Arribada dels tractors de l’exposició
Esmorzar de tractoristes
Exhibició i demostració de tractors i màquines del camp
Dinar de tractoristes

Per a més informació:

650 802 757 (Albert)

FIRA DE SANTA LLÚCIA A SANT FELIU DE PALLEROLS
TROBADA DE COTXES I MOTOS
Diumenge, 15 de desembre de 2019
Esmorzar popular gratuït, gentilesa de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
8:30 h Concentració de vehicles a l’aparcament del Consum
9:00 h Sortida en grup direcció Sant Feliu
Inscripcions fins el dijous12 de desembre.
Estem fent gestions amb TV3 i l’ajuntament d’Olot per poder fer un petit acte per la Marató,
aprofitant que aquest any la ciutat és una de les seus del programa. La intenció és que cap al
migdia marxariem de St. Feliu tots junts per arribar a Olot en grup i fer entrega d’un taló amb els
beneficis de la venta de loteria. Encara no ho tenim confirmat, ja us anirem informant.
Telèfons de contacte:

972 26 03 31
972 27 07 37
972 27 19 51
972 26 17 17

(Jaume)
(Lluis)
(Ricard)
(Toni)

