
19 h. PEDALEJADA POPULAR 12 h. TALLERS A CÀRREC DE GRANJA
             DE CERCAVILA AVENTURA PARC

Vine amb el teu vehicle sense motor bicis De 18 h a 22 h FIRA D´ARTESANIA
patinets, monopatins etc. Disfressa´t , Els artesans/es ens mostraran els seus 
decora el teu vehicle, passejarem pel barri  millors treballs
amb música i molta gresca

18 h. GIMCANA INFANTIL BICICLETES
No oblideu el vehicle sense motor i el casc categories

Associació Veïns Sant Miquel de Guanteres      fins 5 anys            de 6 a 8 anys
     C/ Mitjans,22   08232-Viladecavalls      Patrocina:    Biter cat    de 9 a 11 anys        de 12 a 14 anys
    Tel- 93/7805179        Cif. G-58418617   No oblideu la bici i el casc
correu electrònic: avvstmiquel@gmail.com Hi haurà una taula amb informació d´activitats

Estimats veïns i veines fa poc es va Des de 20.00 h.
constituir la nova junta, creada amb gent
amb ànims de seguir ajudant als veïns. SOPAR DE GERMANOR
Us volem animar a que ens traslladeu Amb servei de "Food Truck"
quansevol dubte,queixa o suggeriment.              per a qui vulgui demanar el sopar
Hem preparat aquesta festa major per a que Servei de bar
disfruteu, balleu i us divertiu molt.                a càrrec de l´Associació
¡¡ Animeu-vos a vindre i passar-ho bé !! 20 h. EXHIBICIÓ DE FLAMENC I ZUMBA

D.J. " M P "
Queridos vecinos y vecinas recientemente 23 h. ESPECTACLE DE FESTA MAJOR
se costituyó la nueva junta, creada con 
gente con ánimos de seguir ayudando a los AMB L´ACTUACIÓ DE:
vecinos. Queremos animaros a que nos
trasladéis cualquier duda, queja o TONI TORRES
sugerencia. Hemos preparado esta fiesta
mayor para que disfruteis, bailéis y os 
divirtáis mucho D.J. " M P "
¡¡ Animaros a venir y pasarlo bien !!



9 h CONCENTRACIÓ DE MOTOS

11.30 h FESTA HOLLY
a càrrec de:   TERRASAMBA

12.30 h FESTA DE L´ESCUMA
Colaboració: Iceland Seafood

     CONCURS DE TRUITES
Hora màxima lliurament:  13 h.

13.30 h    APERITIU POPULAR
COMIAT DE FESTA   CADA DIA SERVEI DE FOOD TRUCK Y BAR 


