
 

 

 

 

Amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, que es 

celebrarà del 17 al 22 de gener de 2016, a la Junta de Joves ens plau convidar-te a 

participar en tots els actes programats durant aquests dies, sent de gran satisfacció 

poder comptar amb la vostra presència en els diferents actes organitzats, tant els 

organitzats pels Joves com els organitzats per la Comissió de Cultura. 

- Dimecres 20 de gener de 2016 

 Partit de futbol:  

       ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA vs. ADVOCATS/DES 

 Lloc: Club de Tennis Lleida  

 Hora: 20:30h 

 Tots els companys que vulgueu jugar envieu un correu a 

jovesadvocats@advocatslleida.org abans del dimarts 19 de 

gener 

Després del partit es preveu sopar al mateix Club de Tennis per tots els jugadors/dores 

i altres companys/nyes que s’hi vulguin afegir. Demanem confirmació dels assistents al 

sopar abans de l’inici del partit. El cost del sopar serà a càrrec de cada un dels 

assistents. 

-  Dijous 21 de gener de 2016 

 Festa Jove 

 Lloc: Pub Maracas  

 Hora: 22:30h 

Informem que hi haurà un sopar pica-pica i un preu especial en la primera copa a tots 

aquells que aneu amb el tiquet del sopar que heu de recollir a la Secretaria del Col·legi 

fins el dimecres 21 de gener a les 12:00 del migdia. Places limitades a l’aforament de la 

sala, cada col·legiat només podrà agafar com a màxim 2 tiquets. 

El menú pica-pica consistirà en fruits secs i palets de formatge mentre arriba el jovent i 

anyem fent gana. Mini burguers, patates braves, embotit i pa amb tomata, truita de 

patates i pizzes variades amb refresc, aigüa i vi de barra lliure mentre duri el pica-pica. 

Després les copes seran a 5 € 

*Recordeu que és necessari recollir el tiquet de la festa per la Secretaria del Col·legis 

i que únicament s’entregaran dos tiquets per col·legiat. 

Us animem a venir i gaudir de la festa, us hi esperem!!!!!!!!!!! 
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