XI CARXOFADA I II MOSTRA SANT BOI DEGUSTA CARXOFES
XI CARXOFADA Y II MOSTRA SANT BOI DEGUSTA CARXOFES
El diumenge 28 de març torna una de les
principals festes populars de Sant Boi, amb la
carxofa com a gran protagonista. El clàssic
dinar popular, reconvertit en una mostra
gastronòmica, ens permet degustar diferents
plats carxofers preparats per una quinzena de
restaurants locals.
Amb l’eslògan «Sant Boi degusta carxofes», la tradicional festa tindrà lloc un cop més
a la rambla de Rafael Casanova. De les 9 h a
les 17 h, les persones assistents podran degustar els plats que prefereixin d’entre una
bona col·lecció de suculentes propostes
gastronòmiques. Al llarg d’aquest perímetre
es distribuiran estands dels restaurants, taules
i cadires, punts d’informació, lavabos portàtils,
generadors i altres instal.lacions. Els muntatges començaran divendres dia 26, a partir
de les 13 h.
Així mateix, coincidint amb la festa, rebrem
l’autocar del Barça que ens permetrà fotografiar-nos amb les copes de la darrera temporada, de 17 a 21 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Per aquests motius, els vehicles no podran
estacionar ni circular, no es podrà accedir
als pàrquings ni als garatges de la rambla
ni a la plaça de l’Ajuntament entre les 0 h
i les 21 h del diumenge dia 28. Així mateix no
es podran instal·lar les taules vetllador dels
bars.
El consistori demana disculpes per les molèsties que
aquestes mesures pugui produir als veïns i a les veïnes
de la rambla i la plaça de l’Ajuntament.

El domingo 28 de marzo vuelve una de las
principales fiestas populares de Sant Boi,
con la alcachofa como gran protagonista. La
clásica comida popula r, reconvertida en una
muestra gastronómica, nos permite degustar diferentes platos carxofers preparados
por una quincena de restaurantes locales.
Con el eslogan «Sant Boi degusta carxofes», la tradicional fiesta tendrá lugar una
vez más en la rambla Rafael Casanova. De
las 9 h a las 17 h, las personas asistentes
podrán degustar los platos que prefieran de
entre una buena colección de suculentas
propuestas gastronómicas. A lo largo de
este perímetro se distribuirán estands de los
restaurantes, mesas y sillas, puntos de información, lavabos portátiles, generadores y
otras instalaciones.
Asimismo, coincidiendo con la fiesta, recibiremos el autocar del Barça que nos permitirá
fotografiar-nos con las copas de la última
temporada, de 17 a 21 h, en la plaza de
l’Ajuntament.
Por estos motivos, los vehículos no podrán estacionar ni circular, no se podrá
acceder a los párquings ni a los garages
de la rambla ni a la plaza de l’Ajuntament
entre las 0 h y las 21 h del domingo día 28.
Asimismo, no se podrán instalar las mesas
velador de los bares.
El consistorio pide disculpas por las molestias que
estas medidas puedan producir a los vecinos y a las
vecinas de la rambla y la plaza de l’Ajuntament.
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