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CALAIX DE SASTRE D’INFORMACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CAPSA DELS JOCS 
Maig’09 

Activitats organitzades extraordinàries 
 
Dissabte 2:   Conta-contes 
Dimarts 5, 12, 19 i 26: Tallers 
Dijous 7 i 14:  Jocs Cooperatius  
 
 
ACTIVITATS AMB PROGRAMA ESPECÍFIC: 
Divendres 15: Dia Internacional 

de la Família 
Dijous 28: Dia Internacional 

del Joc 
Del 21 al 24:   Setmana Cultural 

 
lacapsadelsjocs@barrimina.cat 

COMA 
Proposta preparatòria de la Diada 

del Medi Ambient 
 
Confecció d’un “toldo” de ganxet amb 
bosses de plàstic (servirà per a fer 
ombra a La Capsa a l’estiu)! 
 
Tothom hi pot participar: 
Recopilar tantes bosses de plàstic com sigui 
possible, tallar-les en tires i fer quadrats de 
ganxet d’una mida de 20x20cm (en cas de 
voler participar-hi i no saber fer ganxet, les 
dones Alfa Costura s’ofereixen a fer una 
classe pràctica). 
La idea és que tothom qui vulgui vagi fent 
el seu retall de “toldo” i es trobi tothom el 
dia 11 de juny al Parc del  
Besòs per juntar els  
fragments. 

 
coma@barrimina.cat 

RÀDIO LA MINA ESTRENA PÀGINA WEB 
 

Ràdio la Mina estrena pàgina web, amb nous continguts. A la web 
s’hi pot trobar: Una mica d’història de Ràdio la Mina, fotos dels 
locutors, la programació… A més hi ha la possibilitat d’escoltaar o 
descarregar programes emesos des de l’enllaç a podcast.  

 
 
Es publica setmanalment la llista d’èxits de Ràdio la Mina: els 20 + Sonats, i es pot seguir la 
programació de l’emissora des de qualsevol part del món gràcies a l’emissió on-line. A la 
pàgina d’inici es pot participar en el mini xat que s’actualitza a temps real. S’ha inclòs 
també un enllaç al grup Ràdio la Mina a facebook, a més d’altres pàgines  
que poden ser d’interès.  
 

www.radiolamina.com 
 


