Casserres a 26 de novembre de 2007
Benvolguts associats,
Ens posem en contacte amb vosaltres ja que s’apropen les festes de Nadal i com és habitual
en aquestes dates us fem arribar les activitats que durem a terme.
•

Us recordem que el dia 11 de desembre passarem a recollir la loteria de Nadal.

•

Les llums de Nadal: s’ha demanat a l’ajuntament que ens installi les estrelles i els
arbres. Qui no tingui l’estrella la pot sollicitar a algun membre de la Junta

•

Com en els anys anteriors a tots els associats se’ls portarà l’arbre de Nadal. Enguany
està previst que els porti Centres de Flors Maria Casaponsa ; intentarem que sigui pels
dies de la Puríssima.

•

Es convoca el 8è CONCURS D’APARADORS DE NADAL. Els associats interessats en
participar-hi haureu d’omplir la butlleta que us adjuntem i entregar-la abans del dia 12 de
desembre en un dels següents membres de la Junta: Núria Fotografia, Forn Cal
Francesc, E&G Assessors, Carn i Bestiar Prat o Herbicides i Adobs Casserres, PC
Imagine, Planxisteria Sant Jordi.
El jurat passarà a veure els aparadors el dimarts dia 18 de desembre al vespre i el
veredicte es notificarà el dissabte dia 22 de desembre de 2007.
Els premis són :
1er.
90 €
2on.
60 €
3er.
30 €
Per sol fer de participar-hi es premiarà amb un val de 10 €
Us animem a participar-hi!!!!!!!
Enguany no es farà el sorteig dels 120 € ja que ja es fa el sorteig del viatge a
Mallorca el dia 5 de gener.

•

El Pare Nadal passarà per tots els establiments el dia 24 i 31 de desembre repartint
caramels.

•

El dissabte dia 5 de gener es farà la Fira Tradicional de Reis a la Plaça Santa Maria.
Per això ens agradaria que hi participéssiu a fi de que els visitants coneguin i puguin
comprar els nostres productes.

•

Recordem que el dia 5 de gener a la una del mig dia es farà el sorteig del Viatge a
Mallorca , aquest viatge es per anar-hi durant els mesos de gener o febrer del 2008.
Tothom qui vulgui fer-hi parada, que ens ho comuniqui a qualsevol membre de la
junta abans del dia del dia 2 de gener, dient els metres d’espai que necessita.
Us farem arribar 2 vals per anar a esmorzar botifarra i all i oli el dia de la fira.

•

Us enviarem un calendari del 2008 amb les festes locals de Casserres

•

L’Assemblea de Joves de Casserres ens han tornat a demanar la nostra collaboració
en els premis del concurs “Coneixes el teu poble ?” que està posant en marxa aquests
dies.
Aquesta collaboració consistirà en un primer premi de 30 €, un segon de 20 € i un tercer
de 10 € en vals de compra per a gastar als nostres establiments associats.
Per al reemborsament dels vals que s’hagin gastat al vostre establiment només cal que
els feu arribar a qualsevol dels membres de la junta de l’Associació de Comerciants la
qual es fa càrrec de la totalitat dels premis.
Aquest concurs durarà tres setmanes, repartint tres premis cada setmana als
guanyadors del concurs.

•
Us recordem que teniu a la vostra disposició la pagina
http://www.comerciantsdecasserres.com per les consultes que ens vulgueu fer.
En nom de tota la Junta , us desitgem molt Bones Festes.
Atentament,
El secretari,

El President

Enric Genecà

Joan Prat
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