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Sílvia Folch 
Regidora d’Infància 
i Joventut

Presentem aquest Nadalem infantil 

amb un ampli programa i una il·lusió 

renovada. Per a la seva posada en 

marxa, s’ha comptat amb la implica-

ció de molts col·lectius i entitats, que 

han volgut ser al costat de la Regidoria 

i apostar per aquestes activitats tan im-

portants per als infants de la vila.

l Nadalem infantil, el cicle 
d’activitats lúdiques i cul-
turals adreçades als nens i 
nenes durant les vacances 

nadalenques organitzat per l’Ajun-
tament, enguany es presenta amb 
novetats destacades i se celebrarà 
entre el 27 i el 29 de desembre. Si 
bé les restriccions pressupostàries 
són una realitat que condiciona tota 
l’activitat municipal, la feina en trans-
versal entre diferents departaments 
de l’Ajuntament i amb altres entitats 
i col·lectius, així com la imaginació, 
han estat factors clau per aconseguir 
una oferta atractiva i de qualitat per 
als més petits en uns dies plens de 
màgia. 

Entre les novetats principals hi ha 
una de les ubicacions: l’Espai Familiar 
“Ludoteca”, que comença a per(lar-se 
com un dels equipaments municipals 
més destacats per a les activitats in-
fantils. Però també hi haurà activitats 
a les pistes esportives de Pau Casals, 
als jardins dels Països Catalans, a Els 
Vienesos i al Complex Esportiu Mu-
nicipal, que acolliran propostes que 
van des dels in+ables (ns a les visites 
als vehicles policials, passant per ses-
sions de contacontes, tallers de ma-

nualitats, pràctiques esportives i jocs 
en família. De fet, la participació en 
família és un dels aspectes que es vol 
reforçar, ja que la infància, per la seva 
importància en la vida dels individus, 
necessita la implicació de tothom. 

Les activitats programades 
dintre el Nadalem es completen 
amb altres propostes en diversos 
punts del municipi perquè els 
infants puguin celebrar aquests 
dies fent allò que més els 
agrada.  

AVENTURA’T 
AL NADALEM

E

Viu el pessebre
Del 14 de desembre al 7 
de gener
De 17 a 21 h

Inauguració de l’exposi-
ció de postals de Nadal
Del 21 de desembre al 7 gener
De 17 a 21h

Fem cagar el tió 
i xocolatada
21 de desembre

Fasmenut 
21 de desembre

Taller: Fem-ho junts
22 de desembre
17 h

Teatre familiar: 
Un toc de pastorets
23 de desembre 
18 h

Preu: 3 euros

Jocs en família 
i in"ables
27 de desembre 
D’11 a 13 h

Jocs de taula, jocs 
cooperatius 
i in"ables
27 de desembre 

Visita als cotxes 
de la Policia Local
27 de desembre 

Poliesportiu municipal

Expliquem contes 
i in"ables
28 de desembre
D’11 a 13 h 

Taller d’scrapbooking 
en família i in"ables
28 de desembre

Activitats esportives 
i visita als cotxes 
de la Policia Local
28 de desembre

Poliesportiu municipal

Taller de fanalets i visita 
als vehicles d’emergència 
28 de desembre
De 19 a 20 h

Catalans

Cantada de nadales 
amb Scandicus 
28 de desembre
20 h

Taller amb material 
reutilitzable i in"ables
29 de desembre
D’11 a 13 h

Taller de fanalets i visita 
als vehicles d’emergències
29 de desembre

Catalans 

Espectacle 
amb Tanaka Teatre: 
Contes de Nadal
29 de desembre
18 h

Catalans

Festa de Nadal 
Solidària
Diumenge 30 de desembre
10 h

L’home dels nassos 
31 de desembre 

Tallers: Art i família
2 i 3 de gener
17 h

Carter reial de Ses Majes-
tats els Reis de l’Orient
2 i 3 de gener

Taller de fanalets
2, 3 i 4 de gener
17 h

Carters reials i arribada 
del patge Xumet
3 i 4 de gener
18 h

Artteràpia
4 de gener
17 h

Cavalcada de Reis
5 de gener

AGENDA

PROPOSTES DIVERSES PER GAUDIR 

DE LES VACANCES NADALENQUES

LES ACTIVITATS 
ES FARAN ENTRE 
EL 27 I EL 29 DE 
DESEMBRE
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