Gràcies per la vostra
col·laboració!

• Joguines noves per estrenar per a infants (0 a 16 anys) amb valors educa us i
espor us.
• Eviteu joguines bèl·liques.
• Eviteu aparells amb piles o elements a reposar con nuament; si és el cas,
proporcioneu els recanvis.
• Busqueu joguines que siguin segures i de qualitat.
• Podeu portar material escolar i llibres de lectura infan ls i juvenils.
• No les emboliqueu.
• No porteu cap pus de producte alimentari.
• Podeu portar obsequis per a la gent gran.

Voluntariat
Si vols col·laborar durant el ma del dia 6 de gener al repar ment de regals per a la
gent gran, tot fent-los una estona de companyia, pots trucar al Centre Cultural la
Farinera del Clot (tel. 93 291 80 80) de 10 a 22h els dies feiners.
També pots fer una aportació econòmica per la Campanya de Reis al compte bancari
(BBVA):
Es58 0182 9599 1102 0193 1169 indicant al concepte: donació REIS.

Amb el suport i gentilesa de:

Què podem portar
PLATS CUINATS
LLEGUMS
FRUITS SECS
Mercat del Clot
Parades 1,2,3
Tel. 93 232 39 73

C/ Clot, 72-74 - Tel. 93 232 52 57 - Fax: 93 232 37 06
08018 Barcelona
www.pastisserialapalma.com

28a

La Federació d'En tats del Clot-Camp de l'Arpa, en
col·laboració amb el Centre de Serveis Socials del ClotCamp de l'Arpa, posa en marxa la campanya de recollida
de joguines i regals amb l'objec u que els Reis passin per
totes les cases.

Clot - Navas - Camp de l’Arpa

Gràcies a vosaltres totes les llars amb infants rebran la
màgica visita i la gent gran que viu sola sen rà la il·lusió
dels Reis. Un any més us demanem la vostra col·laboració
en aquesta campanya.

1a infància
Clot, 59
Tel. 93 246 57 23

Rogent, 39
r e l l o t g e r i a

C/ Muntanya, 69
Tel. 93 435 05 69

Campanya de Reis
2018

Rogent, 84
Des de 1976
www.encantsnous.com
Twitter: Encantsnouseix
Facebook:eixencantsnous
Instagram: encantsnouseixcomercial

C/ Ter, 18-20
Tel. 93 232 64 09
www.tervint.com

Porteu una joguina nova per estrenar o bé un regal per a
la gent gran als punts de recollida.

Organitza:
Col·labora:

Gran Via de les Corts Catalanes
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Fira d'atraccions infan ls per Nadal
del 16 de desembre al 7 de gener
Av. Meridiana (entre pl. Glòries i c. Independència)

Patges i Reis amb recollida de cartes i regals
Encants nous Eix Comercial (Jardins dels Encants Nous, conﬂuència c. de Dos de Maig – c. d'Aragó):
Vine i entrega la teva carta als tres Reis Mags. Tenen una sorpresa per a tu! Dimarts 2, dimecres 3, i
dijous 4 de 17h a 20h i divendres 5 de gener de 11h a 14h.
Foment Mar nenc (c. Provença, 591): presència del Rei Melcior el dijous 4 de gener de les 16.30 a les
20 h
Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa – Espai Alchemika (c. de Sant Antoni Maria
Claret, 358): presència d'un Patge Reial el dijous 4 de gener de les 17 a les 20 h (també es recolliran
joguines noves per estrenar per a la Campanya de Reis 2018).
Eix Clot (pl. de l'Oca): Carpa de la Visita del Patge Reial el dijous 4 de gener de 11 a 13 h i de 17 a 20 h i
divendres 5 de gener d'11 a 13 h. h (també es recolliran joguines noves per estrenar per a la
Campanya de Reis 2018).

La cavalcada acabarà
a les 20.30h
a la pl. Font i Sagué
(del Mercat del Clot).

carrer del Treball

RIPOLLÈS

El vehicle que circularà davant del
Rei Gaspar recollirà xumets i el
cotxe de Correus recollirà les cartes
de tots els infants.
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Pl. Ferran Reyes,
Freser,
Navas de Tolosa,
Ripollès,
Muntanya,
Mallorca,
Dos de Maig,
València,
Rogent,
Aragó i
Clot.
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Recorregut:

DOS DE MAIG
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L'arribada dels Reis Mags serà a les 18.45 h a la pl. Ferran Reyes on Ses Majestats saludaran al veïnat
del barri de Navas i les autoritats. Tot seguit s'iniciarà la cavalcada.
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A TOTS els actes l'entrada és una joguina nova per estrenar o un regal per a la gent gran.
· COLORS DE MONSTRE Jocs a càrrec de Tombs Crea us dissabte 16 de desembre d'11 a 14 h a
l'espai de les gandules de l'ediﬁci Hub. Organitza Centre Cultural la Farinera del Clot.
· Música CONCERT DE NADAL a càrrec de la coral Pe ts Mar nencs i l'Orfeó Mar nenc: dissabte
16 de desembre, a les 18 h a l'auditori de l'Orfeó Mar nenc.
· Espectacle de Nadal a càrrec de l'AT el Par quí: dissabte 16 de desembre, a les 21 h al teatre
Jesús Concernau del Centre Cultural la Farinera del Clot.
· Pessebre Vivent. A càrrec de l'Associació de Veïns del barri de Navas: diumenge 17 de desembre
de 17.30 a 21 h. al Centre Cívic de Navas
· Teatre ELS PASTORETS a càrrec de Cloteatre: diumenge 23 de desembre, a les 18 h i diumenge
30 de desembre, a les 18 h a l'auditori de l'Orfeó Mar nenc.
· Teatre ELS PASTORETS a càrrec del Jove Casal Calassanç. Teatre: dissabte 23 de desembre a les
18 h, diumenge 24 de desembre a les 12 h i dimarts 26 de desembre, a les 19 h al Casal Calassanç.

Recorregut de la Cavalcada de Reis 2018
Navas/Clot-Camp de l’Arpa
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1 Centre Cultural la Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – tel. 932918080):
de l'11 de desembre al 5 de gener de dilluns a divendres de les 10 a les 22 h.
2 Espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Montoriol, 10 – tel. 935407013): de l'11 al 22 de
desembre de dilluns a divendres de les 16.30 a les 21 h i dimecres de les 10.30 a les 13.30 h.
3 A.F.A Dovella (c. Mallorca 593) de l'11 al 15 de desembre de 9:00h a 9:30h i 16:20h a 17:00h
4 Casal de Gent Gran Parc del Clot (pl. Joan Casanelles, 1): de l'11 al 29 de desembre de dilluns
a divendres de les 10 a les 13.00 h.
5 Associació de Veïns del barri de Navas (c. Navas de Tolosa, 310 baixos): de dilluns a divendres
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
6 Ateneu del Clot (c. Muntanya, 16 bis): de l'11 de desembre al 4 de gener de dilluns a
divendres de les 17.30 a les 20.30 h.
7 Foment Mar nenc (c. Provença, 591): Fins al dia 5 de gener 9 a 13 h i de 15 a 20 h de dilluns a
divendres
8 La Formiga Mar nenca (c. Mallorca, 580): del 18 al 22 de desembre i 28 al 29 de desembre de
les 17 a les 20 h; del 2 al 4 de gener de les 17 a les 20 h; el dia 5 de gener de les 11 a les
14.30 h i de les 16 a les 20 h.
9 Orfeó Mar nenc (av. de Meridiana, 97): del 18 de desembre al 3 de gener de les 17 a les 20 h.
10 Associació de Veïns i Comerciants del Camp de l'Arpa – Espai Alchemika (c. Sant Antoni
Maria Claret, 358): del 18 de desembre al 4 de gener de 17 h a 19h.
11 Centre Cultural Islàmic Català (c. de Rafael Capdevila, 1): de dilluns a divendres de les 11 a
19.30 h.
12 Glòries

Espectacles i activitats que recullen joguines i regals
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Punts de recollida de joguines noves i regals
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