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Dies:  31 d’octubre,  
      2, 3, 4, 5 i 6 de 

novembre 2010 

Col·laboren :   

Organitza: Diumenge 31 d’octubre 

La castanyada 
 

Com cada any, la nostra Associació a través de 
la vocalia de joventut , ha preparat la 
Castanyada. Com sempre podreu  gaudir de 
castanyes   rostides acabades de fer 
acompanyades amb un got de     moscatell a 
partir de les 18:00 h. alhora que els nens i 
nenes gaudeixen de la: 
 

Festa Infantil de Disfresses 
 
Des de les 18:00 h. i fins a les 20:00 h. al local 
de l’associació de veïns de l’Albada els nens i 
nenes  podran gaudir: 
 
• D’una festa de disfresses  
• Una espectacular ambientació 
• Animació infantil 
• Berenar 
• I moltes sorpreses més...... 
 
 
 Abans d’acabar la festa s’escollirà la millor 
disfressa tant en categoria infantil com juvenil. 
Us animem a tots a participar!!!!! 
 
 
 
 
 
 
Amb la col·laboració especial de Diviert-t. 

Penya Passió Grana 



Dimarts, 2 de Novembre. 19:30 h. 
 

“Els Barris de Ponent  
a la Catalunya del futur” 

 
Davant la celebració imminent de les eleccions al 
Parlament de Catalunya des de l’Associació no hem 
volgut deixar passar l’oportunitat de que els dirigents 
polítics de les principals forces polítiques s’apropin als 
veïns i ens expliquin les seves propostes de futur, poder 
exposar les nostres inquietuds i tots plegats fer un debat 
enriquidor. 
  
• Modera: Sr. Oscar Ramírez. Periodista i 

escriptor. 
 
• Sr. Carles Castillo. Tinent d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Tarragona i membre de les llistes 
al Parlament  del PSC. 

•  
• Sra. Victoria Forns. Portaveu del Grup Municipal 

de CIU a l’Ajuntament de Tarragona i membre de 
les llistes al Parlament de CIU. 

 
• Sr. Alejandro Fernández. Portaveu del Grup del 

PP a l’Ajuntament de Tarragona i membre de les 
llistes al Parlament del Partit Popular. 

Jornades Socio-Culturals de  
l’Albada 2010.    
Les Jornades Culturals de l’Albada volen 
ser un reflex de l’actualitat que viuen els 
nostres veïns, de les seves inquietuds i 
aficions. Jornades que aquest any duraran 
un dia més i que gràcies a la implicació del 
grup de joves que han preparat tot un seguit 
de activitats potenciem encara més les 
activitats infantils. Com no, també fem un 
repàs per la política autonòmica donada la 
proximitat de les eleccions. També tractem 
temes de salut  des d’una vessant més 
amena com és l’alimentació i l’esport.  
Esperem que aquestes novetats us agradin! 

Dijous, 4 de novembre 19:30h. 

Productes de la Terra 
Vins “DO CATALUNYA” 

 
Presentació de la DO Catalunya i introducció al 
tast de vins a càrrec del Sr. Anton Castellà, 
Secretari de la Denominació d’Origen 
Catalunya. 
 
Els assistents podran emportar-se la copa 
commemorativa del X Aniversari de la DO 
Catalunya. 
 
Aforament limitat. 
Inscripció prèvia: albada.vecinos@terra.es o al 
tel. 627901308.  
 
 

Dimecres, 3 de Novembre.    
EL Nàstic als barris. 19:00 h 
 
Debat sobre l’actualitat del Nàstic i el seu 
seguiment als Barris de Ponent. Amb la 
col·laboració de la penya Passió Grana i moderada 
pel Sr. Joan Alfons Lopez,  periodista de la 
secció d’Esports de ONA FM. 
 
• Sr. Jose Cosano, Regidor d’Esports de    

l'Ajuntament de Tarragona. 
• Sr. Josep Mª Andreu. Membre de la SAD i 

responsable de l'Àrea d’Acció Social. 
• Sr. A. Daniel Juárez. President de l’A.V.V. 

L’ALBADA i President de la Penya “Passió 
Grana” 

• Sr. Jose Maria Fernández. President de la 
SAD del Gimnàstic de Tarragona. 

• Sr. Luis Cesar. Entrenador del primer 
equip del Nàstic. 

• Sr. Carles Gosálbez. Periodista. 
 
Gran Triangular de Fútbol 7.  
20:30 h. Camp de Futbol La Floresta 
• “Veterans del Nàstic” 
• “Veterans de La Floresta” 
• “L’Albada i Amics”.  
Us esperem a tots per animar al vostre equip!!!! 

 

Dissabte, 6 de novembre. 10:00 h. 
Caminada Popular, des de l’Albada 

fins al Pont del Diable. 
Posat roba còmode i vine a fer SALUT, gaudir de 

la NATURA  i del nostre PATRIMONI.  
Per celebrar que s’ha començat a habilitar la zona 
verda de l’Albada i animar a les nostres 
administracions a seguir amb la creació d’espais 
verds i rutes interurbanes que permetin als 
ciutadans conèixer a fons els nostres espais 
naturals i patrimonials. 

 

Divendres, 5 de novembre. 18:00 h. 
El Club dels Tarraconins visiten L’Albada. 
 
 Ens visitarà la Nineta i l’Ivori i tots plegats farem 
caretes, jugarem el joc del memory del Club dels 
Tarraconins 
Donarem dupondis i catàlegs als nens que vinguin a la 
festa d’aquell dia, butlletes del Club pels nens que 
vulguin saber com fer-se socis i us donarem descomptes 
per  l’Acuarium 
 

 


