
El comerç de Roquetes ha preparat unes bús-
ties perquè nenes i nens pugueu enviar les vos-
tres cartes a ses Majestats els Reis d’Orient. Di-
posita la teva carta i tindràs una sorpresa!

Dilluns 14  de desembre a les 17h a la plaça de les 
Roquetes
Vine a donar la benvinguda al Nadal amb l’en-
cesa de llums de l’arbre 
Amb actuació de les batukades familiars de les escoles, 
espectacle de màgia i animació a càrrec del gran Rufi, 
de la companyia Sonríe por Narices.
  
Divendres 18 de desembre a les 17h a la plaça de 
les Roquetes
Espectacle “Autòmats de Nadal fan cagar al 
TIó” a càrrec de la cia. La Contrapunt

Dilluns 4  de gener a les 17h a la plaça de les    
Roquetes
Vine a portar la teva carta a S.M Melcior!
Amb espectacle musical

Al Nadal cap infant sense joguina! 
Els dies 14 i 18 de desembre a l’entrada de 
l’activitat a la plaça podràs lliurar una joguina 

Per participar de qualsevol de les activitats, 
cal fer inscripció prèvia:

Digitalment: omplint el formulari digital 
d’inscripció que trobaràs a:
www.pcroquetes.blogspot.com

Presencialment:
Al Centre Ton i Guida, c/ Romaní, 6 de    
dilluns a divendres de 10h a 13h i de 16h a 
20.30h 
Al Casal Infantil de Roquetes,
c/ de l’Artesania, 81 de dilluns a dijous de 
15.30h a 19.30h 
Al Casal de Persones Grans, pl. dels         
Titellaires, s/n de dilluns a divendres de 
10h a 16h 

Les activitats de nadal són possibles gràcies a: 
Associació Veïns i Veïnes de Roquetes, Centre Ton 
i Guida, Projecte 9Barris Conviu, Biblioteca de Ro-
quetes, Casal Infantil de Roquetes, Casal de les Per-
sones Grans, Ass. de Comerciants, Grups de cuina, 
costura, bricolatge - Projecte Més amb Menys, AFA 
IE Antaviana, AFA IE Turó de Roquetes (Pla Comuni-
tari Roquetes)Al Nadal cap infant sense joguina! 

Els dies 14 i 18 de desembre a l’entrada de 
l’activitat a la plaça podràs lliurar una jo-
guina nova o en perfecte estat. La Xarxa 
de Suport de Roquetes s’assegurarà que 
arribi a ses Majestats els reis d’Orient .

El comerç de Roquetes ha preparat unes 
bústies perquè nenes i nens pugueu en-
viar les vostres cartes a ses Majestats els 
Reis d’Orient. Diposita la teva carta i tin-
dràs una sorpresa!

DEL 14 DE DESEMBRE 2020 AL 4 DE GENER 2021

US DESITGEM BON NADAL I UN FELIÇ ANY NOU!

A ROQUETES
PER NADAL
(fem barri)

Col·labora:


