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les guixeres
En sortir de casa poso, automàticament, els peus al meu 

barri, un lloc que no és meu ni de ningú, o potser de tots, 
però que sento i molts sentim com a tal. I és que, un barri 

és el punt d’unió entre el nostre món íntim, proper i familiar 
amb el primer que construïm en comunitat. I passejant pel barri, 
m’adono que tot i que he sortit de casa, segueixo a casa i en 
família, perquè aquells qui un dia em van semblar desconeguts 
després van ser coneguts, més endavant veïns i avui, amics. No 
he viscut aquí tota la vida, però avui aquest barri és també vida 
meva. I no se m’acut millor manera de celebrar-ho que sortint al 
carrer, amb els qui ja fa temps que saben què vol dir pertànyer i 
sentir-se d’aquest barri i també amb aquells qui avui sortiran de 
casa i, en trobar-nos junts a la plaça, s’adonaran que segueixen a 
casa perquè a l’altre cantó del jardí, hi ha una nova família amb 
qui compartir. 

història d’una nouvinguda



CONCEPTE, DISSENY I TEXT: ALBA ESTEVE, RESSONA COMUNICACIÓ.



La teva història, és també la del teu barri, 
de la mateixa manera que la història del teu barri és la teva.  

Gràcies per viure el/al barri!





Tornem a tenir aquí la Festa! Sí, sí, la Festa del Barri Les 
Guixeres! Que sí, que sí, que ja ha passat un any! Qui ho 
diria oi? Nosaltres fa mesos que treballem de valent perquè 

sigui el més lluïda possible i perquè us vingui molt i molt de gust 
participar en totes i cadascuna de les activitats que hem preparat. 
I com ho aconseguirem? Doncs gràcies a la vostra participació 
i ganes de passar-ho bé!! Així doncs, què?  Us animeu? Doncs 
vinga! Fullegeu el programa i apunteu-vos totes les activitats! La 
diversió està garantida! Que comenci la Festa!!!
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La Junta

hola!
ESTIMATS VEÏNS I VEÏNES:





Sense tu, no hagués estat possible!
Vine i aprofita els nostres regals, ofertes i promocions d’aniversari

El seu Taller Associat Alltrucks:
competent, fiable, flexible.

Tots els avantatges d’un cop d’ull:
 ∙ Totes les marques - tots els serveis
 ∙ Servei d’alta qualitat
 ∙ Diagnosi i reparació ràpida
 ∙ Assessorament competent
 ∙ Xarxa d’àmbit europeu
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TON M» VILARRUBIES

Jardiner titular

ELS DESITJA UNA BONA FESTA MAJOR 
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9 de juny
DISSABTE

A LES 21.30 H, AL CENTRE CIVIC JAUME VIA
Sopar de Germanor, amenitzat pel Grup Musical Banda Sonora
 
Recordeu portar el tiquet perquè durant el sopar farem un sorteig. 
Venda de tiquets: divendres 1 de juny de 20.30h a 22.00 h al Centre 
Cívic.

menú adult (25 €)

Amanida verda amb cruixent de “kikos” 
i formatge brie, iogurt de verduretes amb 
tonyina fresca escabetxada, coca de vidre 
amb carxofes confitades i pernil, panet bao 
farcit de guacamole i carn rostida a la cervesa. 
 
Secret de porc ibèric rostit amb bolets o llom 
de bacallà al pil-pil suau amb arròs saltejat 
amb verduretes. 
 
Crepe de xocolata amb gelat de vainilla
 
Aigua, vi Domènech.Vidal – Masia Freyé – 
Xarel·lo/ Chardonnay i Cava Vallformosa 
Clàssic rosat.

Cafè i gotes

menú jove (15 €)

Pica-pica amb croquetes, patates braves, 
pizza de bacó amb formatge de cabra, olives 
formatge i fuet.

Big Mac estil Jaume Via amb patates fregides.

Crepe de xocolata amb gelat de vainilla

menú intantil (10 €)

Pica-pica amb xips i fuet. 

Escalopa arrebossada amb patates fregides.

Gelat     
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10 de juny
DIUMENGE

A LES 11.30 H, A LA PLAÇA CHIUSANICO
Matinal d’inflables per la canalla i vermut popular
 

A CONTINUACIÓ, A LES 14.30 H
1a Gran paella popular de Les Guixeres
Preu tiquet: 5 € (inclou paella, amanida, postres, cafè i beguda)

Venda de tiquets: divendres 1 de juny de 20.30h a 22.00 h al Centre 
Cívic.

A LES 16 H, A LA PLAÇA CHIUSANICO 
Música en viu a càrrec de Gemma Rafecas, Cris Brugada i 
Adrià Enrique

En cas de pluja, totes les activitats d’aquest dia es faran al pati de 
l’escola Llebeig. 







 
Un homenatge a la terra… 

 

    …un homenatge al paladar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brindem per una Bona Festa Major amb  

Vins i Caves MontPicolis 
 
 
Venda de vi i cava al detall:  
C/ Cal Pacra n. 3, n. 7  
Vilobí del Penedès  

www.montpicolis.cat 
93 897 83 98 

montpicolis@montpicolis.cat 





Planxisteria 
Sivill S.L.

Planxa i pintura de l’automòbil
Neteja i reparació de tapiceries

Canvi de vidre-llunetas
Reparació per envelliment 

d’òptiques 
Sistemes integrals de 
seguretat Arcat S.L

Francesc Macià, 1. Local 2
93 137 53 91 - Mercat de Sant Salvador 

Vilafranca del Penedès 



TAXI 
Nando Hernández

FORNVILOBÍ
PA S T I S S E R I A

PERRUQUERIA
unisex

Mª Àngela -Carolina
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