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CIRCULAR PER ALS SOCIS 
ACTIVITATS MESOS DE JUNY I JULIOL  DE 2007 

 
 
 
Dissabte 30 de juny / diumenge 1 de juliol 
ASCENSIÓ AL CIM DE ROBIÑENA (3.003 m)  
Organitza: Secció de Muntanya 
 
Dissabte 7, a 2/4 d’11 de la nit, a la Plaça de la Vila 
XXVII NIT DE LA SARDANA. Cobles: Mediterrània i La Principal de Terrassa 
Organitza: Amics de la Sardana 
 
Dimarts 10, DIADA DE SANT CRISTÒFOL, a les 7 de la tarda, davant l’ermita, després de la 
benedicció dels cotxes 
AUDICIÓ DE SARDANES. Cobla Sitgetana  
Organitza: Amics de la Sardana 
 
Divendres 13, a les 8 del vespre, al local social 
ASSEMBLEA DE LA SECCIÓ DE SENDERS 
 
Divendres 13, a les 10 de la nit, a la Taverna Gallega de Cap de Creu 
SOPAR FINAL DE CURS DEL GR 
Inscripcions al local social de 7 a 9 del vespre, fins el 6 de juliol, màxim 40 persones 
Organitza: Secció de Senders 
 
Dilluns 30, a les 9 del vespre, a la Plaça de Sant Antoni 
CAMINADA NOCTURNA SOTA LA LLUM DE LA LLUNA PLENA 
Dintre dels actes de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú 
Organitza: A.E. Talaia i Pabordes 2007 
 
Notes d’interès: 
 
* Per tal de poder estalviar tant en despeses com en paper, per tant ser més ecològics, caldria que tots els socis que 
tingueu direcció de correu electrònic ens truquéssiu, enviéssiu un correu (secretaria@aetalaia.org) o bé passéssiu 
per l’entitat per donar-nos l’adreça electrònica i així poder fer-vos arribar les circulars de cada mes. Per als socis 
que no hi tingueu accés continuarem enviant la circular per correu ordinari com fins ara. Ho seguirem fent així si hi 
ha cap document annex que es cregui important que es rebi en mà.  
 
* El primer cobrament de les derrames es farà la segona quinzena de juliol. El segon cobrament de les derrames 
(familiar) es farà la segona quinzena d’agost. El tercer cobrament de les derrames (familiar) es farà la segona 
quinzena de setembre.  
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