BALLS D’ESTIU 2019
Un any més, quan estem a punt d’entrar en el mes de juny, és el moment de
planificar i pensar en una nova temporada dels BALLS D’ESTIU. És l’opció
que tenim els junedencs, les junedenques i els forasters de gaudir, a la Pista Parc
Alegria, d’uns vespres i unes nits estiuenques on la música i el ball han de ser els
protagonistes.
Per aquest 2019 seran 11 les sessions de ball de tarda organitzades durant els
mesos de juny, juliol i agost. Les dates previstes són:
JUNY*
Diumenge 2
Diumenge 16
Dilluns 24
Diumenge 30

JULIOL **
Diumenge 14
Diumenge 21
Diumenge 28

*2n diumenge de juny, Cassoles

**1r diumenge de juliol, Sardanes

AGOST***
Diumenge 4
Diumenge 11
Dijous 15
Diumenge 18
*** últim diumenge d’agost, Festa Major

Com ja sabeu, s’han d’afrontar les diverses despeses que suposa l’organització
d’aquests balls (grups musicals, lloguer de cadires, neteja…). És per això que tots
els qui estigueu interessats a assistir-hi i que tingueu 14 anys o més podeu
col·laborar-hi de dues formes:
. amb l’ ABONAMENT per a tots els dies, al preu de 32 €/persona, o
. amb l’entrada per a cada sessió, a 6 € per persona i dia.

SISTEMA DE PAGAMENT DELS ABONAMENTS:
1. Descarregueu el document de pagament amb el codi de barres del web municipal
www.juneda.cat a l’apartat Juneda + tradicions (els qui no tingueu internet
podeu fer-ho amb el servei gratuït que ofereix la biblioteca, o podeu passar a
buscar el document a les oficines de la planta baixa de l’ajuntament)
2. Pagar per “La Caixa” amb el document descarregat, segons les indicacions que
s’hi adjunten.
3. Una vegada pagat, passeu amb el resguard de pagament per les oficines de la
planta baixa de l’ajuntament a recollir l’abonament a partir del dimarts 28 de
maig de 2019.

Alhora, us fem saber que els possibles beneficis que generi la gestió del bar
d’aquests balls seran per a les entitats de la vila que hagin volgut fer-se’n càrrec.
Desitjant, doncs, que acollireu com fins ara aquesta iniciativa de bon grat,
esperem comptar amb la vostra participació.
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