FESTA DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ

FESTA DEL CARRER SANT DOMÈNEC

DISSABTE 1 DE JULIOL DE 2017

DISSABTE 22 DE JULIOL DE 2017

A les 9 del vespre, SOPAR POPULAR

A les 9 del vespre, SOPAR POPULAR

Menú: Amanida “Carrer Vell”, assortit d’embotits, truites, patés i formatges
amb selecció de pans del Forn Serra, crema freda de llimona amb fruits
vermells i galeta cruixent, cafè i licors, vins, aigua i cava

Menú: Mongetes petites, amanida de tomàquet i ceba, botifarra blanca,
negra i cansalada, postres de la Pastisseria, cafè, pa, aigua, vi, cava

Tot seguit, GRAN BALL a càrrec de
DOBLE PERFIL
I ... a la mitja part coca i cava per a tothom i sorteig de
paneres!!!

Tot seguit, GRAN BALL a càrrec de
JOSEP CANDÀLIGA i sorteig de paneres
I ... a la mitja part coca i cava per a tothom!!!

Preu del tiquet: 11 € (nens fins a 6 anys: 6 €)
Venda de tiquets a: a les botigues i bars del carrer, fins el dijous 29 de juny
Cal Portar plat i coberts

FESTA DE SANT CRISTÒFOL
DISSABTE 8 DE JULIOL DE 2017
A les 8 de la tarda, davant el pavelló,
CONCENTRACIÓ DE VEHICLES, seguidament,
a les 9 del vespre, a la Plaça de l’Església, BENEDICCIÓ
i a les 10.30 de la nit, a la Plaça de l’Ajuntament,
GRAN BALL amb JOAN VILANDENY

I ... a la mitja part coca i barreja per a tothom i
sorteig de paneres!!!

FESTA DEL CARRER CASTELL
DISSABTE 15 DE JULIOL DE 2017
A les 9 del vespre, SOPAR PELS VEÏNS DEL CARRER
Tot seguit, GRAN BALL , obert a tothom, a càrrec de
Dj ARCADI i Dj SANGU

Preu del tiquet: 11 € (nens de 3 a 10 anys: 5 €)
Venda de tiquets a: Carnisseria Carmelo i
Perruqueria Mercè, fins el dijous 20 de juliol
Cal Portar plat i coberts

FESTA DEL CARRER CREU, CADÍ,
PL. RICARD VIÑAS I BDA. TORRENT
DISSABTE 29 DE JULIOL DE 2017
A les 9 del vespre, SOPAR POPULAR
Menú: Aperitiu, amanida d’arròs, costella de porc al forn,
gelats, beures i cafè

A les 11 de la nit, GRAN BALL a càrrec de
ANDREU’S DUET
I ... a la mitja part coca i porró per a tothom!!!
Preu del tiquet: 11 €
Venda de tiquets a: la Llibreria “Els Colors” i a l’ estanc nº1
fins el dia 27 de juliol

ORGANITZA:
Ajuntament de Balsareny
Regidoria de Festes

COL·LABORA:
Veïns/es dels carrers de
Balsareny

