14 dilluns
18 hores

18 divendres

TALLER INFANTIL DE CIÈNCIA		
Edat recomanada, a partir de 8 anys. Cal inscripció prèvia 		
i sempre acompanyats d’un adult. A càrrec d’El Castell del Drac

15 dimarts

Església de Sant Joan Baptista		

Foment Cultural i Artístic

10.30 hores

Ball amb música en directe i pica-pica
amb l’Associació Gent Gran Amigos del baile.

Casal de gent gran Can Maluquer

17 hores

TIÓ DE NADAL POPULAR

18 hores

Plaça de l’Estatut

HORA DEL CONTE:
El Nadal d’en Pere Perot		

MERCAT SOLIDARI			

16.30 hores

FESTA DE NADAL				

Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)

De 10 a 19 hores

organitzat per diferents entitats.

TIÓ DE NADAL GENT GRAN
L’organitza L’Associació Can Maluquer del Casal de
Gent Gran de Sant Joan Despí.

11 hores

TIÓ DE NADAL POPULAR
Plaça del Mercat de les Planes

Biblioteca Mercè Rodoreda (sala Camèlies)

Organitzat per diferents entitats.

A càrrec d’Eva González Asensio. Per a infants a partir
dels 4 anys.

12 hores

PLANTADA DE L’HORT DE LA
BIBLIOTECA

16 dimecres

Biblioteca Miquel Martí i Pol

Aquest dia es farà un taller de plantada de llavors i la
inauguració de l’hort urbà de la biblioteca.

19 hores

CLUB D’ART:
Monet i la pintura a l’aire lliure		

16 hores

CURSA I CAMINADA SOLIDÀRIA:
Per un somriure

Centre Jujol-Can Negre
Preu: gratuït.

18 hores

16.30 hores

Poliesportiu del Mig

18 hores

22 hores

18 hores

Espai gastronòmic al Mercat del Centre

Cal retirar el tiquet d’invitació a la festa als centres 		
cívics, l’Àrea de Serveis a la Persona o a l’Ajuntament a 		
partir del 23 de novembre. Serveis d’autocar: a les 15.45
h darrera el Centre Miquel Martí i Pol; a les 16 h al costat 		
del Centre Cívic Torreblanca. Tornada als barris de 		
referència a partir de les 19.30 h. El Banc del 		
Temps i Voluntariat de la Gent Gran de Sant Joan Despí 		
realitza durant la festa una recollida d’aliments per a les
persones amb necessitats.

17 dijous

Cal inscripció a cannegre@sjdespi.net

Curses de 2,5 km i 5 km. Caminada de 2,5 km. Causa
solidària en col·laboració amb Creu Roja Sant Joan
Despí, per comprar joguines.
Inscripcions: www.cursapopular.es i poliesportius 		
Francesc Calvet i Salvador Gimeno.
L’organitza el Club d’Atletisme Despí 2012.

FOODIESLAB TALLER:
Cuina per a convidats

FESTA DE NADAL DE LA GENT GRAN

TEATRE: La plaza del Diamante
(entrades exhaurides)				

CONCERT DE NADAL
DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Versió de la popular obra interpretada per Lolita.

Tradicional concert de Nadal de l’Escola de Música
Enric Granados amb l’actuació de les corals i del grup
instrumental. Venda d’entrades: una hora abans de
l’espectacle. Preu de l’entrada: 5 €, majors de 18 anys.

Teatre Mercè Rodoreda

19 dissabte

TALLER INFANTIL:
Fes els teus mitjons per Nadal		

10 hores

A càrrec de Laura López. Edat recomanada: de 5 a 12 anys.

L’organitza el Club de Petanca Parc Torreblanca.

Biblioteca Miquel Martí i Pol

Diumenge 13 de desembre:
PEDALEJA PER LA MARATÓ!
Parc Ciclista del Llobregat

Horari: a partir de les 9 h
Es realitzaran tallers d’equilibri, per aprendre a anar en bici i
podreu participar en el circuit.

Dissabte 19 de desembre:
SLOT CAR AMB LA MARATÓ!
Seu social de l’entitat (Font del Bé, 16 baixos)

Horari: de 16 a 22 h
Entre d’altres activitats, cursa de resistència de Nadal 6 hores
resistència reglament LMP, velocitat i rally slot solidari. L’entitat
estrena quatre nous trams.

Diumenge 20 de desembre:
XI DANSA SOLIDÀRIA AMB LA MARATÓ!
Teatre Mercè Rodoreda

Coreografies dels grups de l’ESPAI FÍSIC. EscoladeDansa i de
la participació de ballarines i ballarins convidats.El comerç local hi
col·labora amb aportacions econòmiques o amb obsequis que se
sortejaran a l’intermedi.
Horari: a les 18 h. Preu: 10 € anticipada i 12 € el mateix dia.

Recinte Firal i Parc de la Fontsanta

Teatre Mercè Rodoreda

PETANCA: Melé social Torreblanca
Pistes Parc de Torreblanca

Venda d’entrades: Els dies 14, 15 i 16 de desembre, venda
restringida per les/ pels participants (cada família podrà comprar
fins a 5 entrades com a màxim).
A partir del 17 de desembre, venda per al públic en general. Les
entrades es poden adquirir de 18 a 20.30 h a Dansadespí, al
carrer del Mercat, 5, baixos, i el mateix dia de l’activitat al teatre
Mercè Rodoreda.

Novembre-desembre
LA MARATÓ A LES ESCOLES I INSTITUTS

Els centres educatius de la ciutat també se sumen a la Marató
amb moltíssimes activitats. El 20 de novembre l’escola Joan
Perich i Valls, l’AMPA i Donavol van organitzar una xocolatada;
la Institució Educativa Gran Capità, des del 10 de novembre fins
a l’1 de desembre, fan tallers, berenars solidaris a més a més de
venda de calendaris on surten els alumnes de cada classe, entre
d’altres; L’Ateneu corre 200 km per la marató de TV3 és l’activitat
que proposa als alumnes i famílies córrer 200 km en un circuit
interior al centre (el preu del dorsal és de 2 euros); l’AMPA de
l’escola Pau Casals, amb la col·laboració d’altres entitats, farà, el
dia 11, diferents activitats com un berenar saludable, una gimcana
de la salut i masterclass de fruita i xerrada sobre la diabetis i
l’obesitat; l’escola Sant Francesc d’Assís farà una xocolatada l’11
de desembre, mentre que l’escola Roser Capdevila farà una cantada de nadales al mercat i un mercat solidari el 17 de desembre
al matí. Als instituts Jaume Salvador i Pedrol i Francesc Ferrer i
Guàrdia fan xerrades sobre l’obesitat i la diabetis als alumnes de
l’ESO i batxillerat.

20 diumenge
11 hores

TIÓ DE NADAL POPULAR

Plaça del Centre Cultural Mercè Rodoreda
Organitzat per diferents entitats.

11 hores

ITINERARI MODERNISTA

Punt de trobada, Centre Jujol-Can Negre
itinerari pels edificis més emblemàtics de Josep M. Jujol 		
a Sant Joan Despí. Cal inscripció prèvia a cannegre@sjdespi.net

18 hores

CONCERT DE NADAL DE LAUD’ARS
Auditori de l’Hospital Moisès Broggi

21 dilluns
19 hores

DIÀLEG SOBRE ‘LA PLAÇA DEL
DIAMANT’
Biblioteca Mercè Rodoreda

amb el director teatral Joan Ollé i el periodista David Guzmán

25

