
 

 

 



 

 

Benvolguts socis i sòcies; 

 

Com bé sabeu, ara fa uns mesos vàrem encetar una nova etapa, 

hem tornat a ser un únic club, un club únic. 

Estan sent mesos d’esforços i sacrificis per a molts de vosaltres. 

Des de la Junta Directiva estem plenament satisfets i orgullosos del 

camí que estem fent tots plegats, de poder créixer de la mà amb 

tots i totes els que formeu aquesta gran família. 

Ara venen uns dies d’esbarjo, de relax, de diversió i de germanor. 

És per això que us animem a participar de la Festa de la Penya, una 

festa que hem preparat amb les millors intencions per posar al 

vostre abast. 

Ens esperen tres dies de bons moments on volem continuar 

transmetent-vos imatges, situacions, convivències, tradicions del 

que és i ha estat el sentiment de la Penya Arlequinada. 

Tant de bo la pugueu gaudir en la millor companyia. 

 

Fem Penya !! 

 

Noé Porras i Fernàndez 

President de Penya Arlequinada 

 



 

 

 



 

 

Divendres 15 de juliol (“El Sopar”) 

20:30 h – Lupus de benvinguda 

21 h - Inici del sopar: 

1r Plat - Picoteig; 
Amanida de tomàquet de l’hort 
Carxofes arrebossades 
Cruixent d’albergínia amb mel de canya 
Braves El Brunet 
Musclos a la brasa 
Croquetes de l’àvia 
Pa de coca amb tomàquet 
 
2n Plat: 
Botifarra de Calaf a la brasa amb patates al caliu 
 
Vi Rioja criança, aigua, refresc, cerveses incloses 
 
Café i Postres Villaró 
 
Preu – 27 € 
 
S’ha de treure el tiquet a la caseta de recepció abans del 12 de 
juliol (muntatge de taules per equips) 
 
APUNTA’T !! 
 
Menú infantil; 
 
Pollastre arrebossat amb patates fregides 
Aigua o refresc 
Gelat 
 
Preu – 9 € 
 
 
22:45 h - Entrega de trofeus; 

• Trofeu per a totes i tots els federats de la Penya 
• Premis a campions i campiones de la Lliga Social Primavera 
• Premis especials temporada 



 

 

Continuarem amb sorteig de regals; 

• Bambes del campionissim WPT Juan Lebrón 
• Samarreta dedicada del jugador WPT Carlos Martí Vaño 
• Cap de setmana rural 
• Pernil 
• Samarreta personalitzada “Padeleros” 
• Marxandatge CE Sabadell 
• Sopar Masia El Brunet 
• Sopar Izakaya (restaurant japonés) 
• Obsequi postres Villaró 
• Molts d’altres regals !!! 

 
23:30 h - Actuació humorística a càrrec del monologuista  
Miguel Espejo 
https://miguelespejo.es 
 
00:30 h - Música i copes (no incloses) 
 
02:00 h - Fi de festa 
 
 
  



 

 

  



 

 

 

Dissabte 16 de juliol (“la jornada multiesportiva”) 

 

10:45 h - Recepció dels participants 

 

11 h - Inici dels jocs (es faran grups de 8 jugadors/es barrejant tota 

mena d’edats que competiran durant 3 hores en una gimcana 

esportiva; tenis, pàdel, petanca, bàsquet, ping-pong, natació, per 

acabar al camp de futbet amb diversos jocs grupals 

 

Ja us podeu apuntar als 677 699 098 Jordi  /  646 980 608 Pere 

 

APUNTA’T !! 

 

14 h – Entrega de medalles per tots els/les participants i bany 

refrescant amb el tradicional llançament de fruita a la piscina. 

 



 

 

 



 

 

Americana nocturna 

 

20 h a 22 h - Americana de Pàdel 

22 h a 24 h – Pic-Nic nocturn / Tots a la piscina 

 

Música d’ambient i bany refrescant de nit 

Emporta’t la teva carmanyola i la teva nevera 

 

Ja us podeu apuntar al 606 879 129 Isa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  



 

 

Diumenge 17 de juliol (“el tradicional arròs”) 
 

11 h a 13 h - Inflables a la piscina de la Penya per a totes les edats 

 

12 h - Tots a fer l’arròs (tradicional activitat de la Penya Arlequinada 

on cada grup d’amics de socis s’ajunta per cuinar una deliciosa (o 

no) paella). 

 

14 h – A dinaaaar !! 

 

Us podeu emportar tots els elements i estris necessaris, tant per 

l’arròs, com la beguda, amanides etc….el club us muntarà la taula a 

la terrassa de socis prèvia reserva de comensals. 

 

Telèfon de reserva 677556680 Noé 
 
APUNTA’T !! 
 

16:45 h – Tradicional Cremat 

 

17 h - Música en directe amb l’actuació del duet NOTHING RE 

 

19 h - Fi de Festa 

 


