COMERÇ LOCAL
ARTESANIA
CAGA TIÓ
ESPAI DE SALUT
ACTIVITATS
GASTRONOMIA

29 i 30 DE NOVEMBRE DE 2014
TOTS ELS DIES
Animació infantil amb el grup Aixopluc
Granja escola d’animalets “El racó del pastor”,
amb el grup d’animació Aixopluc.
Espai de jocs permanent per als infants
Trenet gratuït amb recorregut pels principals carrers,
a càrrec de la Unió de Botiguers
i Comerciants de Sant Just Desvern
ESPAI DE SALUT
Activitats diverses a càrrec de serveis públics i privats
que fan prevenció, promoció i atenció a la salut
a Sant Just Desvern
Els nens i les nenes que vulguin ser patges a les carrosses
de la Cavalcada de Reis, o participar al pessebre vivent,
poden emplenar una Butlleta i dipositar-la a l’urna ubicada
a la carpa de Ràdio Desvern (al costat de l’escenari)

DISSABTE 29 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE

10.30 h. Ioga amb família,
amb la Sheila Kaur

10.30 h. “Un armari ple d’emocions”,
a càrrec de Caroline Copestake

11 h. Taller de manualitats
de Nadal en anglès, a càrrec
de Just Kids (Acadèmia Just l’Estudi)

11 h. Taller de boles de Nadal
de patchwork, a càrrec
de Janine Patchwork

11 h. Taller de maquillatge

11 h. Taller de maquillatge

11.30 h. Espectacle infantil de dansa,
a càrrec de l’escola de ball de Raquel
Rubiales de l’Associació d’Amics del
Barri Sud

11.30 h. Teatre infantil “Els formatges
del rei”, a càrrec d’Aixopluc i Tallaferro

12 h. Degustació de pa torrat amb
tomàquet, all i allioli, a càrrec del grup
d’animació Aixopluc

Degustació de caldo de Nadal,
a càrrec d’Aixopluc

12.30 h. Expressive art en família,
a càrrec d’Aude Plancke Lemeur
13.30 h. Espectacle infantil amb el drac
Rufus, a càrrec d’Aixopluc
17 h. Taller: “Com es fa una espelma”
17.30 h. Actuació del Just Gospel Cor,
dirigit per Jose Beuter Bueno
18.30 h. Encesa de llums de Nadal
amb l’actuació del drac Rufus, amb la
col·laboració de l´escola de ball de
Raquel Rubiales, Aixopluc i Tallaferro
I tot seguit, CAGA TIÓ amb l’animació
de l’oncle Buscall, a càrrec d’Aixopluc
i Tallaferro
19 h. Xocolatada a càrrec de Comissió
de Festes del Barri Nord
21 h. Concert de música folk,
amb el grup S’Temple Bar

12 h. Jocs i Rialles, amb la Neus Garrofé

12.30 h. Ball de gegants
13 h. Zumba per a tothom, a càrrec
del Complex Esportiu La Bonaigua
14.15 h. Help guau, adopció de gossos
abandonats a Sant Just
17 h. Contes i poemes de Nadal,
a càrrec de JustTeatre
Taller: Decoració de “Cupcakes de Nadal”,
a càrrec de BET DE NuBul
17.30 h. CAGA TIÓ amb l’actuació
de l’oncle Buscall, a càrrec d’Aixopluc
i Tallaferro
19 h. Actuació de l’alumnat
dels Tallers de Música

TOTES LES ACTIVITATS EXCEPTE
ELS TALLERS, ES FAN A L’ESCENARI
DE LA PLAÇA

comerç
de sant just

