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ALS 10 ANYS, ENS TORNEM A CASAR!

INVITACIÓ RE-BODA

SECRET - SORPRESA !
Benvolguts amics i família,
La MARTA no en sap RES de RES !
Per tant,
si us plau, discreció. Es tracta d´una sorpresa
per la nostra estimada Marta. Jo i els meus fills
hem decidit demostrar-li el nostre AMOR i
reconéixer la gran mare i esposa que és.
Com sabeu, en aquests 10 anys moltes coses
han passat. Algunes personetes han arribat i
d´altres han marxat. Sens dubte serà emotiu,
sens dubte serà bonic. A la vida els petits detalls
són els que compten, els que donen robustesa
en el nostre camí. Amb aquesta Gran Sorpresa
volem compartir amb vosaltres un nou moment,
un nou detall, un nou incentiu que ens ajudi a
millorar com a persones, com a amics, com a
pares i mares, però sobretot com a persones. En
Manel, Pol, Anna, Martí i la Marta (tot i que no ho
sap encara), us convidem a participar de la
nostra alegria i a contagiar-vos de més ganes per
ser feliç.

INSTRUCCIONS PER A LA CELEBRACIÓ
Poseu-vos “guapos” i no cal que porteu res més que les vostres ganes de festa!
Es prega confirmació: Manel Simon. Tf. 629 20 52 49 ( familia@simon.sm )

INVITACIÓ A LA CELEBRACIO DE
LA RE-BODA-10ANYS
MISA i BANQUET DE RE-BODA

DISSABTE, 19 NOVEMBRE
13:00H
ESGLESIA ASSUMPCIÓ
TORRE-SERONA

!

Una nit vaig somiar que era molt feliç. Tenia un
amor, teniem tres fills. I tota la resta tenia
sentit. Balls, cançons, somriures i plors. Al
despertar, el més bonic és tenir-te amb mi.

PROGRAMA

Pol i Anna

1 3 : 0 0 H RE-BODA. Esglèsia Nostra
Senyora de l´Assumpció de TorreSerona.
14:15H BANQUET - DINAR.
Celebració dinar a la Sala de Ball de de
l´Ajuntament de Torre-Serona. Menú
per grans i menú pels petits.
1 7 : 0 0 H SORPRESES i BALL

“Ser tan feliç només depèn de tu”

NOMIS LENAM

Martí

