LA CIRCULAR DELS BORDEGASSOS
08/07/2016

ÀREA TÈCNICA
TALLER DE CANALLA: Diumenge 10 a les 10 h al centre cívic del Molí de Vent ,carrer de l’ Aigua
núm.203-205 (https://goo.gl/maps/8FA9iYCoa6o). Per venir a ajudar contacta amb el Julio de la social o
també amb l’equip tècnic de canalla.
Estem encadenant setmanes amb molt bones proves netes de quatre i tres, i la torre de set ja està
consolidada. Per a una bona festa major, cal posar aquests castells a la pinya (i si podem al folre) i
lligar-ho bé. Ara és el moment de ser-hi per a arribar al cim.
Assajos:

Dilluns i dijous: assaig de pilars, 19.45 – 21 h
Dimecres: assaig de canalla, 18.45 – 20 h; assaig general, 20 – 21.30 h
Divendres: assaig general, 21.45 – 00 h

ÀREA ADMINISTRATIVA
Recordeu que el dia 8 de juliol farem assemblea després de l’ assaig

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
La junta de l’Associació Colla de Castellers els Bordegassos de Vilanova us convoca a l’assemblea general
extraordinària que tindrà lloc al local social, plaça de les Casernes número 2, el divendres dia 8 de juliol de
2016 a les 23.59 hores. L’ordre del dia serà el següent:
1 – Aprovació si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2 – Votació sobre la participació, o no, de la colla al XXVI Concurs de Castells.
3 – Aprovació de l’inici de les obres de rehabilitació de la façana i de la corresponent despesa.
4 – Torn obert de paraules.

ÀREA SOCIAL
VESPRADES: un recorregut per diferents carrers del centre de Vilanova on farem pilars i
penjarem fotos de la colla en alguns bars. Convocatòria a les 20.30h al local vestits
d’actuació, per sortir a les 21h i fins a les 23h.
ACTIVITATS DE FESTA MAJOR: Estigues atent a les properes circulars on s’aniran detallant
cadascuna de les activitats que l’ÀREA SOCIAL ha pensat!!!
Reunions de la social els dilluns a les 21h. Estem ja tancant els temes de FM. T´hi esperem .
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ÀREA ADMINISTRATIVA
 Samarretes i paravents tècnics de la colla: Per portar el groc terrós en tots els esports que
facis, contacta amb el Dani Rodríguez.
 Primers auxilis: s’està preparant un curs. Contactar amb la Mati.
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