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CALENDARI D’ACTIVITATS
PAELLA SOLIDÀRIA (:: Amics del Besòs ::)
Dissabte, 18. A partir de les 11.30h. al Bar Tramuntana
(c/ Tramuntana, 3) es comença a preparar una
paella comunitària. Actuacions de ball clàssic
espanyol i salsa, tallers infantils i grup d’animació.
Tiquet adult: 8€ // infant: 4€. La recaptació es destina
íntegra a la investigació per lluitar contra la síndrome
de Sanfilippo, que es manifesta entre els 2 i 6 anys,
provocant una greu degeneració de l’infant i la mort
prematura. En solidaritat amb el Pol i la seva família.
10è. ANIVERSARI LA CAPSA DELS JOCS (:: Consorci ::)
Dijous, 23. Festa per celebrar els 10 anys d’activitat de La capsa
dels Jocs (17h.). El mòdul prefabricat instal·lat al Parc del Besòs
ha acompanyat tot aquest temps les famílies amb el joc
formatiu. És mereix un sonat aniversari! Hi haurà: exposició de
fotos “històriques”, manualitats, enormes bombolles de sabó,
ball, dansa i cançons, llibres, farem una titella, escoltarem un
conte, i berenarem junt@s.
VACANCES A LA BIBLIOTECA (:: Biblioteca Font de la Mina ::)
Fins dissabte, 25. Les activitats i tota l’oferta cultural
continua al vostre abast fins l’últim dissabte de mes.
Després la biblioteca tancarà per vacances fins el 16
d’agost. Aprofiteu les seves propostes. Aquest dijous,
23, participa a la festa de La Capsa dels Jocs amb
una sessió especial del Biblioparc.

CALAIX DE SASTRE D’INFORMACIONS

Dijous, 30 de juliol. Dia Internacional de l’Amistat. Les Nacions
Unides volen que aquest dia pensem en com n’és d’important
l’amistat entre les persones del nostre món i en tots els moments
de la nostra vida.
Consorci del Barri de La Mina
Mar, 12, entl.
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 00 20
Fax 93 381 37 44
consorci@barrimina.cat

DISTRIBUÏU TANT COM VULGUEU I
FEU TANTES CÒPIES COM PUGUEU
D’ANIMA LA MINA.
QUÈ CORRI LA VEU!

