
MARATÒ DE TV3 I PRESENTACIÓ DE LA WEB 

17 de novembre 2005 

L’últim dissabte d’esplai abans de les vacances de nadal vam fer la ja tradicional festa 
per la marató de TV3. 

El termòmetre que veieu aquí sota va pujar fins a un total de 860 €, per això us volem donar a 
tots moltes gràcies per la col·laboració.  

a  

Aquest dissabte també vam fer la presentació de la nova web de l’esplai davant de tot l’esplai i 
els vam desitjar un molt Bon Nadal. 

 

 

SN@dal 

El diumenge 25 de desembre, a les 7 de la tarda, hi haurà a l’església, un muntatge organitzat pel 
grup teatral de Capellades i la parròquia de Santa Maria. 

Es demana la col·laboració dels infants de l’Esplai. El dia d’assaig és el divendres 16 de 
desembre, a 2/4 de 9 del vespre a l’església. Si ens podeu confirmar que participareu, millor. 

 

Concurs de Pessebres 

Organitzat pels amics dels pessebres de Capellades. Us podeu inscriure a la rectoria o a les 
escoles. 

 



Saló de la Infància 

Com ja és tradicional en aquests últims anys, els monitors i les monitores de l’esplai, col·laborem 
en aquesta activitat que organitza l’Ajuntament de Capellades amb uns tallers. Són els dies 27, 
28 i 29 de desembre, al poliesportiu. Us esperem. 

 

Ampolles de Cava 

El proper dissabte 14 de gener, al llarg del matí, col·laborant amb els grup de Tercer Món de la 
parròquia, participarem en la recollida d’ampolles de cava buides. Especialment els infants 
d’esgarips i guirigalls estem convidats a participar en aquesta recollida. 

Si teniu furgonetes o altres vehicles per poder fer la recollida, digueu-ho a la rectoria. 

 

Missa del Gall 

El dissabte 24 de desembre, a mitja nit, celebrarem la missa del gall. Aquells que vulgueu 
participar tocant instruments musicals ho podeu dir a la rectoria. 

Equip de Monitors i Monitores de l’esplai Aliret de la Parròquia Santa Maria de Capellades. 

 


