15a Calçotada Popular

Ja tenim en marxa la calçotada popular del BC Sant Joan Despí que
aquesta temporada arriba a la seva quinzena edició.
Enguany, com ja és tradicional, realitzarem la calçotada tot just abans de marxar de vacances de Setmana Santa.
Concretament es realitzarà el

diumenge 25 de març amb el següent programa d’actes:

Al Francesc Calvet:
•
•

11.00 a 13.00  Bàsquet per a tots el nens i nenes de l’escola. 3x3, jocs, circuits, concursos, etc.
13.00 a 14.00  Partits de pares i mares* per a tots aquells que voleu fer esport abans de l’àpat.

A la pista del arquitecte Jujol:
•
•
•
El

14.30  Tots preparats i amb gana per dinar.
16.00 a 16.30  Concurs de postres*.
16.30 fins que el cos aguanti  sobretaula amb bona conversa i música per tothom.

menú serà el clàssic i tradicional de calçotada: entrants per anar picant (patates, olives, fruits secs), calçots

amb salsa romesco i carns a la brasa. L’organització inclourà la beguda (aigua, vi, cervesa, refrescos i cava) i cada
família haurà de portar el seu postra (animeu-vos i presenteu-vos al concurs!) i cafès.
Tots els

jugadors/es d’escola

(de Prebejnamins

a Cadets)

podran participar

gratis.

Tot i això, és

obligatori que vinguin acompanyats, com a mínim, d’un adult responsable.
Els

preus pels acompanyants serà el següent:
•
•
•

•

Adult soci** 20€ IVA inclòs
Adult NO soci** 24 € IVA inclòs
Nens/es (no jugadors/es) de 6 a 16 anys 15€ IVA inclòs
Nens/es (no jugadors/es) de 0 a 5 anys  Gratis

Podeu realitzar la vostra

**S’entén com a soci al qualsevol jugador/a de l’entitat
així com els membres de la seva unitat familiar: pares
i germans. No és consideren socis: tiets, avis, etc.

inscripció a la secretaria del club del 2 al 16 de març.

En el moment de fer la inscripció us

lliurarem els tiquets que haureu de presentar a l’entrada de la pista

arquitecte Jujol el dia de la calçotada. NOTA IMPORTANT: aquest any la calçotada es realitza en un espai al aire
lliure i en cas de pluja, quedarà ajornada a una nova data a determinar pel club.
* Per tal de fer una millor planificació, informeu en el moment de fer la inscripció si voleu participar als partits de pares/mares i/o al concurs
de postres.

