Memòria d’activitats any 1999

GENER 1999
* 01.01.99 dv. 2/4 de 7 a 8 h. Representació Pessebre Vivent
* 03.01.99 dg. Entrega de la XXIV panera de Nadal.
Representació Pessebre Vivent.
* 05.01.99 FESTA DE REIS
- Anar a casa dels avis (15). Es va comprar com a obsequi un pack de colònia i
desodorant per les dones i colònia i masatge pels homes.
- Anar a casa dels nens petits (1 Capellas)
- Al vespre els Reis Mags es van desplaçar al Casal on xics i grans els van preparar una bona
rebuda.
Els reis van portar com a regals pel Casal, una escala i una llar de foc pel bar. Es va fer
l'amic invisible amb una participació molt possitiva. Pels més xics, els pares van portar un regalet
fins a 500 ptes. i per la resta d'assistents van dur un regalet, que podia estar elaborat per la
mateixa persona o comprat fins a un valor de 500 pts.
* 10.01.99 El pessebre no es va realitzar per la pluja.
* 17.01.99 El Pessebre no es va realitzar per la pluja.
* 23.01.99 FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ
- 2/4 de 9 de la nit: Mostra de cuina. Tema: "Plats cuinats amb patates" (regals i obsequi pels
participants)
Degustació popular de "bacallà a la vinagreta", ofert pel Rest. "Cal Closa", de Rajadell
- 10 h. Teatre: "Macbeth", de William Shakespeare, del grup: Rodamon de Terrassa.
* 24.01.99 FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ
- 12 H. Celebració solemne de l'Eucaristia en honor de Sant Vicenç, a la plaça de l'Anunciació de
les Torres, amb l'acompanyament del "Grup de Cabrianes Play Mòbil Band".
- Benedicció de la coca presentada pels Priors i repartiment de la mateixa.
- Últim dia de Pessebre.
ACTIVITATS ANY 1999
* 29.01.99 dv. 10 h. Xerrada teatre: Cap a on s'encamina el teatre Amateur.
Coordinadora: Bages, Berguedà i Osona.
* 30.01.99 ds. 10 h. Reunió Pessebre
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* 31.01.99 Dinar cloenda de XXII edició del Pessebre Vivent.
Menú: paella d'arròs, carn i llom, pastís i cafè.
Es va repartir entre tots els participants de Pessebre el contracte renovat i 1 euro, amb les queixes
pertinents als responsables dels quadres.
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* 30 i 31.01.99 ds i dg. Recollir material pessebre.
* Demanar subvenció a la Federació d'Ateneus de Catalunya, per despesa cobla de Sabadell Aplec del
Grau).
* Demanar subvenció programes Pessebre Vivent a LA CAIXA
FEBRER 1999
* 05.02.99 dv. 10 h. Reunió Junta.
* 14.02.99 dg. 2/4 de 7 de la tarda - CARNESTOLTES 99
Grup: CASANDRA
* 27.02.99 - ds. 4 h. Reunió Junta
- 10 h. Reunió amb els socis, per tal de programar activitats primavera i Festa Major.
* 28.02.99 dg. 12 h. Assaig grup caramelles any 1998, per inauguració plaça església (07.03.99)

MARÇ 1999
* 06.03.99 ds. Inici assajos Caramelles (balls i cants)
* 07.03.99 dg. 11,30 h. missa, amb acompanyament de les germanes Serra i Ignaci Torras.
A l'acabar la missa, inauguració de la plaça de l'església. Paraules de l'Alcalde i mossèn Màrius.
* 14.03.99 12 h. - Canvi roba caramelles
- Reunió Consellers de l'Ajuntament. Informació eleccions.
* 20.03.99 ds. 10 h. Teatre-Fòrum, obra: "E.R.", grup de Teatre de Fals, amb Coordinadora grup
teatre Amateur del Bages, Berguedà i Solsonès i l'ACR de Fals.
* 21.03.99 ds. CALÇOTADA POPULAR (105 persones)
Calçots, carn i botifarres amb amanida (tomàquets i olives), galetes, taronjes, cafè i copa.
* 30.03.98 Enviar carta de COBEGA, sol.licitut col.laboració Festa Major.

ABRIL 1999
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* 01.04.99 dj. 8 h. missa (canvi bancs)
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* 02.04.99 dv. 8 h. missa
* 01.04.99 ds - 10 h. Vetlla Pasqual, cantada per caramellaires
- 11 h. Cantada i ballada: nucli vell: Cal Tinai, Cal Mariano.
Nucli nou, Cal Cabot, Ca l'Agustí, Oliveres.
- 12,30 h. ressopó al Casal, amb truites, carquinyolis i pastes, ofertes per les cases del Torrent
(Cal Cabot, Ca l'Agustí i Oliveres)
* 04.04.99 dg - 8 h. esmorzar a La Mallola, ofert per la família Parcerisas, i cantada i ballada a
La Mallola, Cal Xic, Cal Mosquit i Fassina, La Creu, La Masia, Cal Tico Nou i a la plaça de l'església
amb el galop, i tots els balls i cants.
- 5 h. Sortida del Casal: Can Serra, Frontó- Canet, Molí de Boixeda.
- 20 h. Fi de festa al Casal, amb tradicional i monumental mona de Pasqua, oferta per les
cases de Cal Mariano i Els Arcs.
* 10.04.99 ds. De 5 a 7 Inici curs de fotografia. Durant 3 dissabtes (10, 17 i 24.04.99)
Preu professora: 3.500 pts/hora (el material inclós). Preu pagat pels participants 2.500,- ptes.
pels tres dies.
* 18.04.99 dg. Caminada a Coaner
Van anar a la caminada 10-15 persones i en total 30 que es van afegir a dinar. (2 hores d'anada i 2
de tornada)
* 25.04.99 - dg. 12 h. Cobrament quotes socis
FESTA DE SANT JORDI
- 12 h. missa, durant la celebració homenatge al poeta Miquel Martí i Pol, amb motiu del 70è
aniversari.
Parada de llibres i contes al porxo de l'església. (roses NO).
- 7 h. tarda Teatre: La Mort d'un viatjant, d'Arthur Miller, pel grup: El Casal Familiar i Recreatiu.

* Sol.licitar al Dpt. de Cultura de la Generalitat - Centre de Promoció Cultura Popular i Tradicional
Catalana, Sr. Antoni Molas (Telf. 467.8000), subvenció per activitats i festes any 1999

MAIG 1999
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* 01.05.99 ds. 10 h. - Assemblea ordinària socis.
Renovació càrrecs de President i 2 vocals (surten: Josep Terrades, president, i Toni Catllà i Joan
Gispets com a vocals). Entren Toni Arnau, president (absent durant l'assemblea), i Rosa Solé i Joan
Estany.
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* 06.05.99 dj. 10 h. Reunió Junta nova i els que surten.
Convocada pel nou President Toni Arnau.
* 15.05.99 ds. Tarda esportiva
4 h. Futbol sala joves: Fonollosa-Fals (Fals guanyadors)
5 h. Futbol sala grans: Rajadell-Fals (Fals guanyadors)
6 h. Bàsquet femení: Fals-Fals (Fonollosa no es van presentar)
6 h. Espectacle animació "Poca Solfes", pels petits a la sala (premi Carnestoltes-99)
A l'acabar xocolata desfeta per a tothom.
- ds. 10 h. - Xerrada: Dr. Joaquim Montoriol
Tema: A travès de Terra nova labrador i Groenlàndia (100 pers.)
* 16.05.99 - dg. 12 h. Assemblea general extraordinària socis. Nomenament Toni Arnau com a
President, sense estar ell present.
- 6 h. tarda Espectacle: Marcel Gros "Fenomenal" i el pregó realitzat també pel Marcel Gros.
* 22.05.99 - 6 h.. Partit de futbol: uns contra els altres al camp de futbol
- Berenar per a tots els assistents (pa amb tomàquet i embutit)
- 7 h. Exhibició globus aerostàtic, pujar i veure Fals des de l'aire.
Es va poder fer a 1/4 de 9 de la nit, pel vent.
- 2/4 de 12 de la nit, elegant ball de Festa Major, amb l'orquestra NOCTURNA.
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* 23.05.99 - 12 h. Celebració Eucaristia, audició "Orquestra Clàssica de Santpedor", i petit concert
acabada la missa.
- 7 h. Teatre: Txèkhov "que n'és de dura la vida de l'artista", pel grup: T-ATRACO.
- Al finalitzar l'obra lliurament premis del XXè concurs de fotografia i dels esports.
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