
L’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS IGLESIAS -REUS

US CONVIDA a la
FESTA D’ESTIU-2008
Dissabte, 6 de setembre

Matí a partir de les 10:00 h
2a trobada col·leccionistes de 

plaques de cava
2a trobada d’artesans i productors 

agroalimentaris locals
Taller pràctic de ceràmica en forn 

13:OO h:Cercavila amb el GRUP ALL i OLI
grallers,gegantons,malabars i xanquers

14:OO h: DINAR AL MAS (PREU 7€).
(Cal reservar al telef.625166697 i podeu adquirir els 
tiquets:dimarts i dimecres 2 i 3 setembre de 
17:00 a 20:00h al Mas Iglesias.)

Tarda: a partir de les 17:00 h 
Activitats infantils: 
Cucanyes,tallers de polseres, 
maquillatge, ceràmica,dibuix
A partir de les 18:30h: 

Festival infantil amb:
ELS PICAROLS

Més informació a:   http://webfacil.tinet.org/avmi

Associació de 
VeïnsMas Iglesias 
                    

A C de plaques de 
cava de Bagà 
delegació Baix 
Camp 

Organitza: Colaboren:

http://webfacil.tinet.org/avmi


NOTA INFORMATIVA...

Des de l’Associació de veïns en aquest any de bagatge hem anat traslladant a qui 
corresponia de l’Ajuntament qüestions diverses de millora al barri com: incrementar 
la neteja, més dotacions de papereres, un parc infantil,arranjament de voreres, un 
autobús pel barri, un pas segur a la Carretera de Salou i a l’Avda. Francesc Macià,  
etc...

En aquest temps algunes coses s’han aconseguit, d’altres depèn de la 
perseverança de les nostres demandes.

Avui , aprofitem per convidar-vos a la festa d’estiu i tanmateix aprofitem l’avinentesa 
per demanar-vos la vostra opinió...

Us volem demanar que us agradaria o trobeu a faltar al Parc Mas Iglesias i al barri 
en general. Nosaltres intentarem traslladar les necessitats i inquietuds de tots, allà 
on calgui.

Rebeu una cordial salutació.

Associació de veïns Mas Iglesias.

Més informació a:   http://webfacil.tinet.org/avmi. Telèfon: 625166697

El teu espai d’opinió:

 ____________________________________________________________
_

____________________________________________________________
_

____________________________________________________________
_

____________________________________________________________
_

____________________________________________________________
_

____________________________________________________________
_

Trobaràs una bústia el dissabte 6 de setembre on podràs dipositar la butlleta.
Pots enviar-nos la teva opinió via e.mail: avmi@tinet.cat
Podeu fer-vos socis a les entitats bancàries: Ibercaja, Ctra de Salou o a
La Caixa al C/Jaume Vidal i Alcover.15€/any per unitat familiar.

mailto:avmi@tinet.cat
http://webfacil.tinet.org/avmi

