L’Hospitalet de Llobregat a 16 de febrer del 2018.

3a BOTIFARRADA POPUL’HAR
2018
Un any més, des de l’esplai i la Comissió de Pares i Mares volem tornar a organitzar un
diumenge inoblidable per gaudir tots plegats de la 3a Botifarrada PopuL’Har, que es
realitzarà davant de la nostra seu al Parc de la Remunta.
La Botifarrada neix amb la voluntat de realitzar una activitat diferent pel nostre barri i
mitjançant aquesta, potenciar la participació ciutadana i de foment del voluntariat que
enforteix el teixit associatiu.
QUAN: DIUMENGE 11 DE MARÇ
ON: Parc de la Remunta, entrada superior del parc.
HORARI:
11:30h – Activitats, Tallers i jocs.
13:30h – Inici del dinar.
16:00h – Cloenda.

COST: Podeu comprar els vostres tiquets a la secretaria de l’esplai tant de manera

5€ per infants i 6€ per adults.

individual com grupal. El preu és de 

En el menú entra: la botifarra, seques, patata al caliu, pa amb tomàquet, all i oli/
maonesa, beguda i postres. (També tenim menú per a vegetarians).

5 de març.

INSCRIPCIONS/VENTA TIQUETS: fins al 
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Participa al concurs de pastissos!
Bases del concurs pel pastís:
-

El pastís pot tenir les dimensions que vulgueu.
El jurat valorarà tant el gust com la presentació del mateix.
Els pastissos han de ser sense nata o crema.
El pastís serà compartit amb tots els presents.
Hi ha premis!!!!

SOLIDARITAT:
Tots els beneficis de la campanya estaran destinats al projecte d’infància vulnerable i en
situació de risc d’exclusió social de l’esplai Xixell.
També podeu fer la vostra aportació entrant a www.migranodearena.com, al projecte
comunitari la Botifarrada Solidària de l’Esplai Xixell.
PARTICIPACIÓ:
I com és habitual... fem la crida a pares, mares i col·laboradors/es per a participar en
l’organització, el muntatge i desmuntatge de l’esdeveniment. Sense vosaltres, això no
seria possible.

Gràcies per la vostra atenció,
Centre d’Esplai Xixell
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