Tiquets
Cal apuntar-se telefònicament al
977841647 o per correu electrònic a
centregentgran@morell.altanet.org
tant pel dinar com per a poder
assistir al concert.

ORGANITZA I PATROCINA:

Horari
del dia 30 d’agost al 3 de setembre
de 10 a 13 h del migdia.

* Priorització de tiquets
- persones a partir dels 65 anys.
- la parella, quan un dels dos tingui
l’edat de 65 anys o més.

Festa en
Homenatge
a la Gent
Gran del
Morell
19 DE SETEMBRE

AL LLARG DEL MATÍ

ens acostarem a les cases dels
matrimonis que aquest any i l’any
passat van celebrar les seves
NOCES D’OR per tal
d'homenatjar-los (els matrimonis
que s’han casat fora del Morell, si
ho desitgen, ho poden comunicar
al Centre de Serveis per a la
Gent Gran abans del 6 de
setembre, al 977841647).

Salutació
L’any 2020, a causa de la
pandèmia de la Covid-19, no vam
poder celebrar la Festa en
Homenatge a la Gent Gran del
nostre poble.
Aquest any encara que no ens
podrem retrobar, des de
l'Ajuntament volem recuperar
aquell dia tan especial i esperat.
Tot desitjant celebrar, l’any vinent,
la Festa en Homenatge a la Gent
Gran com sempre ho havíem fet,
tots junts i gaudint de la bona
companyia al voltant d’una taula.

Entre 12 i 14 h us portarem
el dinar a casa

A LES 18 H A L'ESGLÉSIA
PARROQUIAL SANT MARTÍ
BISBE

qui ho desitgi, apuntant-se
prèviament i tenint en compte
que hi haurà places limitades
podrà gaudir del
CONCERT DE QUARTET VOCAL
“Des de la veu al cor”:
Natàlia Casasús, soprano
Tànit Bono, mezzosoprano
David Molina, tenor
Jordi Boltà, baríton
Josep Mateu, piano i orgue

MENÚ
Aperitiu
Caixeta de xips vegetals
Llauna d’olives farcides
Farcellet d'embotits de
la terra amb bastonets de pa
Primer plat
Fideuada marinera
Segon plat
Fricandó de vedella
Postres
Lingot de brownie
amb sucre llustre
Ampolleta de vi del Padró

