
 
 

AGENDA 
FESTES POPULARS 
I altres activitats  

Gener – desembre / 2015 
 

+informació:	  aavv.fontpineda@gmail.com	  
Centre	  Cívic	  -‐Tl	  93	  6500001	  –	  Srta.	  Reyes	  

	  
TALLER	  DE	  PRIMAVERA	  	  
Creacions	  en	  flor	  i	  paper	  
Data	  :	  15	  de	  març	  	  	  	  	  
Horari	  :	  11h	  
	  
CAMINADA	  SOLIDÀRIA	  
Sortida	  del	  Parc	  dels	  Nens	  
Data	  :	  22	  de	  març	  	  	  	  	  
Horari	  :	  10h	  –	  13h	  
Preu	  inscripció:	  5€,	  col·∙laboració	  amb	  el	  Banc	  d’Aliments	  de	  Pallejà	  

	  
FESTA	  DE	  L’ARBRE	  
Plantada	  d’arbres	  i	  plantes	  amb	  animació	  infantil	  	  
Data	  :	  18	  d’abril	  	  
Horari	  :	  11:00h	  	  
Lloc:	  Via	  Alegria	  –	  Via	  Alemana	  
	  
CINEMA	  EN	  FAMÍLIA	  –	  	  pel·∙lícula	  per	  confirmar	  
Crispetes	  gratis	  pel	  socis	  de	  l’AAVV	  Fontpineda	  
Data	  :	  30	  de	  maig	  	  	  	  	  
Horari	  :	  21:30h	  

	  
REVETLLA	  DE	  SANT	  JOAN	  
Música	  amb	  DJ,	  coca	  i	  cava	  
Data	  :	  23	  de	  juny	  
Horari	  :	  23:30	  	  -‐	  04:00H	  
Preu	  coca	  i	  cava	  :	  socis	  AV	  Fontpineda	  gratuït,	  no	  socis	  15€	  	  
	  	  
FESTA	  MAJOR	  DE	  FONTPINEDA	  
Activitats	  per	  a	  grans	  i	  petits	  
Data	  :	  17	  –	  18	  –	  19	  juliol	  	  
	  
CINEMA	  EN	  FAMÍLIA	  –	  	  pel·∙lícula	  per	  confirmar	  
Crispetes	  gratis	  pel	  socis	  de	  l’AAVV	  Fontpineda	  
Data	  :	  a	  determinar	  
Horari	  :	  21:30h	  

	  
CASTANYADA	  POPULAR	  –	  HALLOWEEN	  
Vine	  disfressat,	  hi	  haurà	  animació	  per	  ballar!	  
Data	  :	  7	  de	  novembre	  
Horari	  :	  18:00h	  
	  
PARE	  NOEL	  –	  	  CAGA	  TIÓ	  
Apropa	  el	  més	  petits	  a	  la	  màgia,	  
Perquè	  el	  Pare	  Noel	  no	  ha	  oblidat	  el	  regal	  per	  a	  ells!	  
Data	  :	  24	  de	  desembre	  	  	  	  	  
Horari	  :	  17:00	  –	  19:30h	  
Preu	  :	  socis	  AV	  Fontpineda	  gratuït,	  no	  socis	  4€	  	  
	  

 


