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Ei família!
Un any més arriben les vacances de Nadal, i ja va sent hora que comencem amb els
preparatius.

Primer de tot, i el més important, donar de menjar al Tió, que més val tenir-lo content o no ens
cagarà més que carbó. També cal que fem un intensiu de portar-nos bé, ja que sinó els reis
passaran de llarg.

Com també era d'esperar la unitat de Truc ja comença a preparar el famós sopar de Nadal,
perquè no ens enganyem, és coneguda arreu la destresa dels trucaires per la cuina. Per tal de
que no falti ni sobri menjar, seria interessant i necessari que confirméssiu l'assistència de tota
la família, perquè tots podem gaudir plegats dels gran tiberi.

Caldria que omplíssiu la butlleta de més avall i la retornéssiu, així, jo mateix la faré arribar als
trucaires. També us informo que el preu serà de 10€ per persona, que podreu pagar el mateix
dia del sopar.
Ens veiem el proper 17 de desembre a les 17h al cau, els pares i acompanyants ens trobarem
a la Casa de Cultura a les 20:30h.
Recordeu que cada nen haurà de portar un regal fet a mà per fer cagar el Tió. Els castors no
cal que en duguin perquè els caps s'encarregaran de tenir-ho tot apunt.
Per seguir amb la tradició, després del sopar tindrà lloc el concurs de pastissos, per
participar-hi haureu de portar un pastís fet per vosaltres mateixos! Es valorara la originalitat, la
presentació i per suposat el gust!
Els que encara no heu pagat la quota i la loteria de Nadal, penseu en fer-ho el més aviat
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possible. El número de CC del cau és 2100-0070-71-0101558974 poseu com a concepte el
nom de la família. Abans del sopar de Nadal hauríeu de retornar les matrius de les paperetes
de la loteria als caps.
Fins la propera!

El Follet del Cau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de la família:___________________________________________________
Nombre d'assistents:
Adults:________

Nens:________

Un any més arriben les vacances de Nadal, i ja va sent hora que comencem amb
els preparatius. Primer de tot, i el més important, donar de menjar al Tió, que
més val tenir-lo content o no ens cagarà més que carbó. També cal que fem un
intensiu de portar-nos bé, ja que sinó els reis passaran de llarg.
Com també era d'esperar la unitat de Truc ja comença a preparar el famós sopar
de Nadal, perquè no ens enganyem, és coneguda arreu la destresa dels trucaires
per la cuina. Per tal de que no falti ni sobri menjar, seria interessant i necessari
que confirméssiu l'assistència de tota la família, perquè tots podem gaudir
plegats dels gran tiberi.
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Caldria que omplíssiu la butlleta de més avall i la retornéssiu, així, jo mateix la
faré arribar als trucaires. També us informo que el preu serà de 10€ per persona,
que podreu pagar el mateix dia del sopar.
Ens veiem el proper 17 de desembre a les 17h al cau, els pares i acompanyants
ens trobarem a la Casa de Cultura a les 20:30h.
Recordeu que cada nen haurà de portar un regal fet a mà per fer cagar el Tió. Els
castors no cal que en duguin perquè els caps s'encarregaran de tenir-ho tot
apunt.
Per seguir amb la tradició, després del sopar tindrà lloc el concurs de pastissos,
per participar-hi haureu de portar un pastís fet per vosaltres mateixos! Es
valorara la originalitat, la presentació i per suposat el gust!
Els que encara no heu pagat la quota i la loteria de Nadal, penseu en fer-ho el
més aviat possible. El número de CC del cau és 2100-0070-71-0101558974 poseu
com a concepte el nom de la família. Abans del sopar de Nadal hauríeu de
retornar les matrius de les paperetes de la loteria als caps.
Fins la propera!
El Follet del Cau
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