Festa Major del CAU - 50è Aniversari
dimarts, 11 de juny de 2013 00:00

Si no vols perdre’t l’acte més festiu del 50è aniversari de l’Agrupament Escolta Joan XXIII,
estigues al lloro, obre bé els ulls i no et perdis detall perquè us esperem per la Festa Major del
Cau!
Us proposem una diada plena de gresca i xerinola, amb activitats i tallers, música i bon
ambient, on sigui quina sigui la teva edat, segur que hi retrobaràs cares conegudes amb qui
compartir i gaudir de tota la festa. Per això aquest 29 de juny...

A la plaça de l'Església...
18:00 Endolceix la tarda amb la Xocolatada popular
18:30 a 20:00 Visita la Fira tradicional i atreveix-te amb els joc de cucanya, els tallers i les
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danses tradicionals, i també participa en el gran mural del cau o demostra la teva traça amb els
peus en el futbolí humà!
20:00 Segueix el ritme de la Cercavila amb la "Sempre a punt txarangas's band" fins a
l'aparcament del Vapor.
A l'aparcament del Vapor...
20:15 Pregó de la Festa Major a càrrec d'un personatge ben peculiar...
20:30 Per obrir la gana, canta i belluga't amb els "Filibusters" i les seves danses populars.
21:30 Recupera forces en bona companyia al Sopar de germanor.
(Recorda que has de comprar el teu tiquet de l'1 al 21 de juny en alguna de les següens
botigues:
Llibreria Miró: C/Francesc Santacana, nº12
Base Sayas Sports: C/Josep Pla, nº12
O bé al Cau els dies 1, 8 i 15 de juny de 16:00 a 18:00 hores. Preu: 8€. Hi haurà opció
vegetariana, en aquest cas envia'ns un correu.)

Els nens del cau tenen un preu especial pel sopar, 5€. Els seus tiquets només es vendran els
dissabtes al cau o a través dels caps.
23:30 I prepara't pels concerts amb:
"The Patillas" i les seves versions funk, reggae, rock latino i disco dels 80, d'abans i d'ara,
arribades des de Girona, els
"Baratos" i el seu ska from Olesa, Sabadell i
Martorell presentant el seu segon CD "Això no rutlla" i
"Dj Sibux"
arrikitaun style, per ballar fins a la matinada!
04:00 Tronada final i fi de Festa Major.
I no et descuidis de fer un xarrup pel Cau a la nostra barra, amb jocs i sorpreses pels més
atrevits de la festa...
Més informació a: www.caumartorell.cat/festamajor50
Per qualsevol dubte pots adreçar-te a: cau@caumartorell.cat / Jordi: 606 677 128 / Susanna:
654 79 33 99 / Fabi: 600 898 247

Bona Festa Major!!!
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