PROGRAMA D’ACTIVITATS:
NADAL I REIS 2018/2019
Del 24 de desembre al 4 de gener PARC DE NADAL. Més informació a les xarxes
socials de l’esplai o a qualsevol membre de l’equip de monitors.
15 de desembre: Jornada solidària per la Marató de TV3 a la Sala Cultural
organitzada per l’Associació de Dones Flor de Lis, l’Associació de Joves Belllloquins, l’Esplai la Costereta, l’AMPA de l’Escola Ramon Farrerons i l’AMPA de la
Llar d’Infants “Los Vailets”.
-

A partir de les 10:00h Matí de Nadal per la Marató amb activitats, jocs i
manualitats. També es farà el Caga Tió solidari i un esmorzar. Entrada: 3€.
19:00h Taula rodona “Coneix-ne les seves perspectives” amb diferents punts
de vista sobre el càncer.
A continuació berenar – sopar amb entrepans de llonganissa a la brasa. Preu:
10€.

Aquest any la recaptació de la Marató va destinada a la lluita contra el càncer.
16 de desembre de les 11:00h. a les 12:00h. a la Sala Multifuncional pessebre
vivent a càrrec dels nens i nenes de l’Escola Bressol “Los Vailets”. Nadales en
directe cantades pels alumnes de l’Àtic – Escola d’Arts.
20 de desembre durant el matí, cantada de Nadales dels nens de l’escola
Ramon Farrerons pels carrers del poble.
26 de desembre a les 19:00h a la Sala Cultural. Sessió de ball a càrrec de
l’orquestra “Banda Sonora”.
30 de desembre a la Sala Cultural:
-

A partir de les 17:00 inflables per als nens de totes les edats.
18:00h. Arribada dels Patges Reials per a la recollida de cartes.

31 de desembre a la Sala Cultural:
-

21:30h. Sopar de Cap d’Any i ressopó de matinada (retirada de tiquets a
l’Ajuntament).
23:30h. Sessió de ball a càrrec de l’orquestra “Banda Sonora” (gratuït). A
partir de la mitja part, música des dels anys 80 fins l’actualitat.

5 de gener:
-

16:30h. Previ a l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient amb animació
infantil a càrrec del grup “En Gil Ratataplam”.
18:00h. Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la Plaça Lluís Companys.

Bon Nadal i Feliç 2019!

