
                   

                                                                                                                                                     

  

24 de Juny 

    
                                                                            
    
Horari:  A partir de les 18:00 hores 
Lloc:   Plaça Mossèn Antón 
 
Activitats: • Degustació  

« Font de xocolata » 
 
•••• Jocs d’aigua 
•••• Bingo amb regals 
•••• Música diversa 

    

SalutacióSalutacióSalutacióSalutació    
    
    

Benvolguts veïns: 
Un any més la nostra Associació aposta per 
promocionar les festes del nostre barri 
realitzant activitats obertes per a tots, 
esperant que siguin del vostre grat, 
potenciant la participació activa des dels 
més petits fins als més grans. 
 
Bones festes de Sant Joan    
    

    
ASASASASSOCIACIÓ JUVENIL BARNABITASSOCIACIÓ JUVENIL BARNABITASSOCIACIÓ JUVENIL BARNABITASSOCIACIÓ JUVENIL BARNABITAS    

Educació en el lleure i acció socialEducació en el lleure i acció socialEducació en el lleure i acció socialEducació en el lleure i acció social    
“La teva Associació oberta tots els dies”“La teva Associació oberta tots els dies”“La teva Associació oberta tots els dies”“La teva Associació oberta tots els dies”    

    

    
Agraïm els col.laboradors que ens han donat el seu suport:Agraïm els col.laboradors que ens han donat el seu suport:Agraïm els col.laboradors que ens han donat el seu suport:Agraïm els col.laboradors que ens han donat el seu suport:::::    

    
 

 

    

    

    

 



       
22 de Juny 

    
Horari:  A partir de les 18:00 hores 
Lloc:   Plaça Mossèn Antón 
 
 
Activitats: • Ludoteca al carrer 

• Jocs Malabars 

• Bingo amb premis 

• Música  
    

23 de Juny 

    
Horari:  A partir de les 18:00 hores 
Lloc:   Plaça Mossèn Antón 
 
 
Activitats: * Concurs de patinatge amb regals 
   (servei de prestec de patíns) 
 

• Taller de maquillatge 

• Taller de dibuix lliure 
• Berenar popular 
• Música  

• Bingo amb regals 
    
    

                

11 de Juny 

    
XXI Torneig de Futbol Sala 
Sant Joan Baptista 

 
Horari: De 9:00 a 13:00  i de 16.00 a 19.00 hores 
Lloc:  Poliesportiu La Mina 
 
Participació d’ 11 equips de diferents categories:  
   • Pre-Benjamins 
   • Benjamins 
   • Juvenils 
   • Seniors 
    
 
Es farà una entrega de premis a tots els participants 
del torneig 

    

                                                                                                         



   20 de Juny 

    
Horari:  18:00 hores 
Lloc:   Plaça Mossèn Antón 
 
Activitats: • Ornamentació de la plaça 
   • Taller de xapes 
   • Bingo amb regals 
   • Ambientació musical 
    
    
    
    

                

21 de Juny 

    
Horari:  18:00  hores 
Lloc:  Plaça Mossèn Antón,  7 
   Dins seu social d’A.J.Barnabitas 

 
Activitats: • Disco Móvil amb cóctels i 

batuts 
    

• Cafe – Te per a pares i 
mares 

 
                
    
                                                                                                                                                                                                    

                            
    
    

 



                                                 

 

              Organitza 
 
 

     Associació Juvenil           
Barnabitas 

Educació en el lleure i Acció Social 
 

     Plaça Mossèn Antón nº 7 Loc.2 
08930 – Sant Adrià de Besòs 
Telf. 934627042 / 679815024 

www.ajbarnabitas.org 
“La teva associació oberta tots els díes” 

 

 

     

 

25 de Juny 
    
Horari:  18:00 hores 
Lloc:          Plaça Mossèn Antón 
 
Activitats: • Taller pintar gorres 

• Karaoke i balls 

• Bingo amb regals 

• Rom cremat i habaneres 
  • Sopar  i Revetlla Sant Pere 

       (Confirmar assistència)                                                                                
                                                    

    

26 de Juny 

    
Horari:  A partir de les 15:00 hores 
Lloc:   Plaça Mossèn Antón 
 
 
 
 
Activitats: • Dinar de germanor 
   (Confirmar assistència) 
 

 

 

 


