26 DE JUNY DE 2015 A 20H. LA BODEGUETA DEL MUSEU SERRA

FESTA DE BENVINGUDA AL SOLSTICI D’ESTIU
Ja torna a ser estiu a L'Hospitalet i és temps de festa, tot i que l'actualitat ens marca uns
ritmes frenètics i quasi no ens deixa temps per a una mica d’esbarjo. Des de TRES
QUARTS PER CINC QUARTS – Espai de Progrés creiem que, aquest primer semestre, ha
estat àmpliament satisfactori tant en el número d'actes celebrats, com en la resposta i
acceptació dels ciutadans de L’H. (21 actes fins ara, començant pel Sopar d'Any Nou de
l’Entitat, i continuant amb els Debats, Col·loquis, Xerrades, Espai de Lletres, Converses,
Ciutadania, Solidaritat, etc., i també amb el nou Espai de Reflexió posat en marxa.
Avui però, us proposem que compartim plegats una trobada agradable i distesa a La
Bodegueta del Museu Serra, amb un bon sopar, que de ben segur us encantarà...
I UNA MAGNÍFICA SORPRESA MUSICAL !!!
Per tancar la vetllada gaudirem, a la fresca de la terrassa, d’una extraordinària sessió de
música que ens oferirà l'Orquestra de Ministrils de l’ESCOLA DE MÚSICA- Centre de les
Arts de L'Hospitalet, dirigida per Eduard Casals. Seran presentats per NÚRIA SEMPERE,
directora de l'Escola, que tan important treball cultural i de cohesió social esta fent a
L’Hospitalet.
A què ja teniu ganes de que arribi el dia?... Nosaltres també, i així poder agrair tot el
suport que doneu a les activitats que us proposem... I passar una molt agradable vetllada.

Divendres 26 de juny a les 20h a la Bodegueta de la Masia-Museu Serra
Es imprescindible confirmar la vostra assistència a espaidebat@gmail.com o al
contestador del telèfon 93 338 89 25. Teniu de temps fins dimecres 24/06
Preu socis: 15 € Preu no socis: 20 € (Cocktail, Sopar, Música i Cava).
Organitza:

La

Amb el suport de:

CREU ROJA de L’Hospitalet,

fa una crida per poder seguir cobrint el

Programa d’Ajuda Alimentària a les Famílies. Demana amb urgència prioritzar la recollida
de diners per a garantir aliments frescos, (pollastre, ous, peix), en l’alimentació de les
famílies acollides al Programa...

Amb

2 €, garantim

DEMANEM LA TEVA SOLIDARITAT !!!

diàriament aliments frescos per a una persona

