Participa i juga als jocs
dels jeroglífics.

Si els encertes
tindràs premi!!!
Entre la plaça de les Neus i el
carrer de Sant Pere trobaràs uns
jeroglífics.
Omple la butlleta amb les
solucions i diposita-la a la bústia
de la caseta de venda de pa.
La persona que els encerti entrarà
en un sorteig amb premi, que se
celebrarà el mateix dia a les 20h.

No t’ho perdis!
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Jeroglífic

2. Ocells vistosos
3. Organitza la festa
4. Com li diuen?
5. On l'enterraran?
6. On llegeixes la música?
7. Quin ocell és?
8. On llegeixes la música?
9. Anirà a la presó?
10. Apàtics, lents a obrar
11. Com es diu?
12. Malaltia psiquiàtrica
13. Marxar

NOM I COGNOMS:

14. Bestiesa
15. Grotesca
16. Qui mana en aquesta comunitat
17. Quina bèstia és aquesta...?
18. Per moure el món
19. Si has treballat te la mereixes
20. Edifici asiàtic
TOTAL ENCERTS:

Programa d’activitats

1. De què van?

De 17.00 a 21.00 h
Mostra i tast de pans del món
Vine a tastar les diferents varietats de pans del món
De 17.00 a 20.00 h
Tiquet solidari
“Tots pel dret a un plat a taula”
Col·labora en un món més just comprant el tiquet sol·lidari
on el 50% es destinarà al projecte banc d'aliments de
Càrites
De 17.00 a 20.00 h
Taller Infantil.
Forners per un dia.
Els nens i les nenes de 4 a 10 anys podran aprendre a fer
pa d'una manera artesanal
De 17.00 a 21.00 h
Espai d'exposició. Els beneficis del pa de forner.
Vídeo: Com neix el pa?
Coneix els ingredients del pa, el seu procés d'elaboració i
les seves propietats saludables
A les 18.00 h
Berenar
Pa amb xocolata de comerç just
De 18.30 a 20.00 h
Maridatge de pa amb cervesa.
Tast de pa maridat amb tres tipus de cervesa
artesanal catalana.

Cal inscripció prèvia abans del 15 d'octubre al 93 814 00 00
ext. (2251) o bé el dia 16 de 17.30 a 18.00 h

De 17.00h a 20.00 h
Endevina els jeroglífics del PA.
Gimcana on hauràs d'encertar 20 conceptes que comencen
per PA
De 20.00 a 20.30 h
Entrega de premi
Concurs i entrega de premi al guanyador del que encerti
més jeroglífics.
Hi comptarem amb la participació de les bandes de música La marxin, Mitja cobla i la
Banda de Sacs i Flabiols, de l’Escola i Conservatori Municipal de música Mestre Montserrat.

