L'Ajuntament al Peu de la Lletra

PUNT

D'INFORMACIÓ

JUVENIL
TALLER DE MURAL I GRAFIT
Fa temps que esperàveu aquest taller i…
finalment, ha arribat a Cassà! Aquest mes
de juliol, els propers dies dijous 11, divendres 12, dimarts 16, dijous 18, divendres 19
i dimarts 23 al vespre (de 2/4 de 8 a 2/4 de
10) podreu aprendre aquesta tècnica de la
mà de dos professionals, en Jordi i Home.
Us podeu inscriure fins el dilluns 8 de juliol
al PIJCassà.
I…recordeu, les places són limitades! Què
espereu?

I…..VA DE FOTOS!!!!
FESTA MAJOR 2002
Durant tot el mes de juliol podreu trobar les
fotos de la Festa, que encara no heu vist exposades, al PIJCassà. Per anar fent boca,
podeu entrar a la pàgina web de Cassà,
www.cassadelaselva.net, on n’hi ha una petita selecció. Recordeu que al PIJ podreu
demanar còpies de les fotos que us faci més
il·lusió quedar-vos!!

SANTA TECLA 2002
I…va de fotos, perquè per la Festa petita
de Cassà, és a dir, per Santa Tecla, necessitem la col·laboració de tots i totes. Que què?
Doncs que el PIJ Cassà està recollint fotografies vostres!!! Podeu portar-nos una fotografia del tamany que vulgueu, això sí, volem les vostres cares, qualsevol cara: la que
feu quan us acabeu d’aixecar o la que feu a
les set del matí després d’una nit de marxa o
la que feu quan us esteu menjant un
entrepà,…ens és igual.
Podeu portar-nos les vostres fotos fins el
proper dilluns 9 de setembre i… si no en teniu cap, no us preocupeu, veniu al PIJCassà
i us en farem una!
El primer que ens faci arribar la seva foto,
tindrà…un petit obsequi! Qui serà?

DESFILADA PRET

A PORTER

DE MODA ÍNTIMA

I ara també venda de pintures per a la llar
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El passat dissabte 25 de maig de 2002 va
tenir lloc la primera desfilada pret a porter de
moda íntima després del tradicional ball del
pijama. Tot i que hi va haver un únic participant, aquest es va guanyar l’”estupendo”
pijama que li vam regalar. Només heu de
veure les fotos d’aquesta pàgina!
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