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6 de març de 2020 

 

Benvolguts associats : 

 

Tenim el goig de comunicar-vos  dues notícies que són molt importants per a la 

nostra Entitat i que es portaran a terme en dates recents. 

                                    

La primera notícia és que farem una gran festa el proper dia 28 de març (dissabte) a 

partir de les 10 de la nit, a la Sala de Ball LAS VEGAS de la nostra Ciutat on hi actuarà 

el famós conjunt dels anys 60 LOS SALVAJES que ens faran un ampli repertori de les 

cançons que varen ser un gran èxit en els anys 60 i a més la millor discoteca 

d’aquella dècada tant prodigiosa. 

                                        

                                      Les entrades es compraran a la taquilla de la Sala Las Vegas, 

el dia de la Festa  i  el seu preu serà el següent : 
 

Preu de l’ entrada pels 

Socis 

15 € Amb una consumició 

inclosa. 

Preu de l’ entrada pels NO 

Socis 

20 € Amb una consumició 

inclosa. 
                                         

 Per a una millor informació us adjuntem el programa en el nostre escrit. 

 

L’altra notícia és que la nostra Associació 

editarà un nou llibre titulat “Sant FelIu de 

Guíxols – anys 60 UNA FESTA PERMAMENT”. 

L´ autor és en Jaume Garcia i Vall-llosera i 

el coautor en Josep Taberner i Puig. 

Aquest volum vol ser un recull històric de 

tots aquells locals d’oci existents entre les 

dècades dels anys 50 al 70 i que feien que 

realment la nostra Ciutat fos durant tot 

l’any una FESTA PERMANENT. 

Aquest llibre el presentarem al Saló de 

Plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Guíxols el proper dia 17 d’abril (divendres) 

a les 7 h. de la tarda. 

Aquest acte de presentació estarà presidit 

pel Sr. Alcalde, la Sra. Regidora de Cultura 

i també estaran en aquesta taula l’Autor, 

el Coautor i el President d’AAMA60 Sr. 

Alfons Hereu. També intentarem portar 

una persona que regentés un d’aquests 

locals en els anys 60 que encara està per 

determinar. 
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El seu preu es de 18,- € i el podreu 

trobar el dia de la presentació a 

l’Ajuntament i la propera Diada de 

Sant Jordi (23 d’abril de 2020 

dijous) al nostre estand que 

tindrem situat a la Rambla.  

  

 També avolem convidar a aquest 

acte a la nostra agermanada 

Associació CLUB DE FANS 60’s 70’s 

80’s de Palamós i conjuntament 

hem decidit portar a terme la II 

FIRA DEL DISC en aquesta població 

veïna, el proper dia 16 de maig al 

Carrer Cervantes de 9 h. del matí 

fins les 9 h. del vespre on hi 

participaran expositors de discos 

molt importants en el nostre país. 

 

Esperant que ens podrem trobar 

en tots aquests actes, rebeu una 

sincera salutació dels vostres 

companys d’AAMA60. 

 

 

 

 

 

              

 

ALFONS HEREU I RUAX                                  JAUME GARCIA I VALL-LLOSERA 

 

 

 

 

 

 

NOTA ANEXA : 

 

Cada dijous, en Jaume Garcia fa el programa 

a Ràdio Sant Feliu anomenat SONÀMBULS DELS 

60 que vol fer un ampli recull de totes aquelles 

cançons que gairebé ja les havíem esborrat de 

la nostra memòria i que ara recuperem per a 

tots vosaltres dins el següent programa: 

 

SONÀMBULS DELS 60 

Cada dijous de 8 a 9 del vespre a 

Ràdio Sant Feliu 107.0 

O bé per Internet a la Web de Ràdio Sant Feliu on-line 


