Activitats
Bargelona: la Pista de Gel

Compra als establiments associats a Coreixample i aconsegueix vals de
descompte del 50% per venir a patinar a la pista de Gel ubicada a la
Plaça Catalunya!
Dates: del 23 de novembre al 5 de gener de 10 del mati a 9 del matí
i les vigílies de festiu fins a les 23h.

Cantada de Nadales

Els alumnes del col·legi La Merced ens oferiran un repertori
de cançons de Nadal.
Data: dilluns 16 de desembre.
Lloc i hora: 17 h davant Col·legi La Merced / 17.45 h xamfrà Girona 110

Música als comerços de CorEixample

Vine a gaudir dels concerts de petit format als comerços associats
mentre fas les teves compres!
Dates: 18,19 i 20 de desembre, de 17.30 a 20 h.
Confirmar horaris i llocs a la web www.coreixample.com

Pares Noels

Els nostres Pares Noels repartiran caramels als comerços associats.
Dates: 20, 23 i 24 de desembre

Ludoteca

Compra als establiments associats a CorEixample i tindràs 2 hores
de ludoteca gratuïta a la Casa Elizalde.
Dates: 23, 24, 27, 30, 31 de desembre, 2 i 3 de gener, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h.
Aquest servei està adreçat infants entre 2 i 12 anys. Els menors de 4 anys hauran
d’estar acompanyats d’un adult.
Els dies 24 i 31 el servei de ludoteca serà de 10 a 14 h

Taller Alpino de manualitats per nens
Vine a fer el teu dibuix i emporta’t un regal!
Dates: 2, 3 de gener, de 17 a 19 h.
Lloc: davant Papereria Canut (C/ Girona 73)

Carpa del Reis Mags i recollides solidàries

Vine a lliurar la teva carta i porta una joguina solidària o aliments per als
més desfavorits just al davant de la Parròquia de la Concepció (C/ Aragó 299).
Dates: 2, 3 i 4 de gener de 17 a 19.30h.

Recollida d’aliments

Durant la campanya de Nadal diversos establiments fan la recollida
d’aliments per als més necessitats. Sumeu-vos a col·laborar amb les
famílies més necessitades.
Els aliments es lliuren a l’església del barri, la Parròquia de la Concepció

Sumem pel barri

Entra al a web www.compraixample.cat i vota al projecte solidari que hem
preparat! I entra en un sorteig de 100 € per comprar als comerços associats!

