Casserres a 17 de Novembre de 2010

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.
•

Es comunica que el sopar del comerciants i curset de cuina es fará el dia 3 de desembre a la Masia
de Cal puntes i anira a cárrec de El taller Catering. El preu del sopar es de 30,OO€/persona i sera a
les 21 :30h. Durant el sopar hi hauran sorpreses. Data limit per apuntarse sera el día 30 de
novembre. Us pode u apuntar a: E&G Assessors,Ca la Victoria" Pepe, Construccions Jaumarc
SL, El taller catering, Agrocasser.

•

Les lIums de Nadal: s'ha demanat a I'ajuntament que ens installl les estrelles. I aquest any s'ha
complicat una mica degut a que al canviar les faroles del poble s'ha soterrat la línea eléctrica, i per tant
cada associat s'haura de col-locar les estrelles ell mateix.

•

Com en els anys anteriors a tots els associats se'ls portara I'arbre de Nadal. Enguany esta previst que
els portin Centre de flors Maria Casaponsa. Abans de la puríssima. Aquest any proposem que
salvem els arbres de Nadal, El dia 8 de Gener es fara una plantada a I'espai Sant Pau i berenar per
tots. L'AMPA, Espai Sant Pau í els bombers de Puig-reig hi col·laboren. Els arbres es recolliran el dia
7 de gener a tots els comerciants. -

•

Es convoca el11é CONCURS D'APARADORS DE NADAL. Aquest any la ternática del concurs ha de
ser amb motius nadalencs. Els associats interessats en participar-hi haureu d'omplir la butlleta que
us adjuntem i entregar-la abans del día 19 de desembre en un deis següents membres de la Junta:
E&G Assessors,Ca la Victoria" Pepe, Construccions Jaumarc SL o El taller catering,
Agrocasser.
Els premis són: 1er. 90 €. 20n.60 €. 3er 30 € tot en vals de compra
Aquest any el jurat del concurs seran membres de les diferents associacions del poble.

•

La loteria es recoürá el dia 13 i 14 de desembre.

•

Es fará un calendari amb les festes locals per tots els associats.

•

El dimecres dia 5 de gener es fará la Fira Tradicional de Reis a la Placa Santa Maria. Per aixó ens
agradaria que hi participéssiu a fi de que els visitants coneguin i puguin comprar els nostres productes.
Us fem arribar dos vals per anar a esmorzar.

•

Us recordem que teniu a la vostra disposició la pagina Web http://www.comerciantsdecasserres.com
per penjar les fotos deis vostres establiments i completar la informació de la vostra empresa, si voleu
fer canvis ens ho pode u fer arribar als membres de la junta( ja sigui amb paper, mail, web, etc. )
En nom de tota la Junta, us desitgem molt.

Sones Festes.
Atentament,
El secretari,
Xevi Poli

