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La coral Preludi a Caro, a la missa de TVE
segona cadena.
La coral va aprofitar el viatge per fer una ruta turística pels
edificis i espais que l’arquitecte Antoni Gaudí va construir
a Barcelona, com ara el parc Güell. Un total de 60 persones,
entre cantaries i acompanyants, va gaudir d’aquesta sortida.

celebracions

El dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, la coral Preludi a Caro va desplaçar-se fins a Sant Cugat del Vallès (en
concret, al monestir de les monges dominiques de Sant Domènec) per cantar i participar en la missa que tots els diumenges i festius emet en directe Televisió Espanyola per la

Els Joves de la Ravaleta
homenatgen la gent gran
Diumenge 7 de novembre, l’Associació de Joves de
la Ravaleta va organitzar un acte d’homenatge a la
vellesa. L’acte va consistir en una missa a l’església
parroquial, un petit vermut i l’actuació de Juanito
Aragonés al casal.
Aquest va voler ser un acte d’apropament a la gent
gran del poble perquè aquesta associació no només
organitza festes per beure i xalar, si no que pensa
que la gent gran també ha de tenir les seves festes
dedicades expressament.
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Nous membres al Patronat
de Festes de Roquetes
Divendres 26 de novembre, els locals de la Lira van acollir
l’assemblea general de socis del Patronat de Festes de Roquetes. Entre els punts que s’hi van tractar cal destacar
aprovació de l’estat de comptes de les festes 2010 i la renovació de membres de la junta. Montse Rollan va sortir-se’n
per motius personals i han entrat a formar-ne part Paco
Lleixà, Gemma Querol i Joanna Forés. També es va parlar
de la retallada de subvencions per a les pròximes festes i l’èxit del canvi de les cadires del ball de la terrassa d’estiu, un
tema que ja feia alguns anys que es tractava en les assemblees de l’entitat.

