
Benvolgudes famílies,

Estem molt emocionats i emocionades d’anunciar-vos que, un altre any, l’Esplai Xixell

tornarem a participar a la Rua Carnestoltes de l'Hospitalet de Llobregat. La rua es farà la

tarda del dissabte 18 de Febrer, i consisteix en un recorregut pels carrers de l’Hospitalet.

L’esdeveniment està organitzat per la Talaia i per l’Ajuntament de l'Hospitalet, i nosaltres hi

participarem conjuntament com a Esplai Xixell.

Pel que fa a la disfressa, aquest any anirem de MINIONS! Tothom anirà vestit amb la mateixa

disfressa (excepte alguns monitors i monitores, que faran d’alguns personatges de la

pel·lícula). A més a més, tindrem una carrossa i algun element extra, tot relacionat amb la

pel·lícula, per ambientar la rua i fer-ho tot molt més divertit!

Les disfresses es prepararan els dissabtes 4 i 11 de febrer en horari d’activitat de dissabtes

(de 16:30h a 19:00h), tant els infants de dissabtes com els de l’esplai diari hauran de venir

aquells dos dies per fer la seva disfressa.

IMPORTANT!!! Per completar la disfressa, el dissabte 18 tothom haurà de venir vestit/da

amb uns texans blaus i amb la part de dalt (jaqueta, samarreta, dessuadora, polar,…) de

color negre.

Respecte a l’horari i recorregut de la rua, encara no en tenim les indicacions concretes.

Quan tinguem els detalls dels horaris i punts d’inici i final, n’informarem a tothom que

estigui inscrit a l’activitat. A mode orientatiu, l’horari serà més o menys el mateix que

l’activitat de dissabtes (de 16:30h a 19:00h), amb una mitja hora amunt i avall, tot depenent

de les indicacions que ens arribin per part de la Talaia. El lloc de recollida dels infants serà el

punt on s’acabi la rua, també us el direm quan n’estiguem informats.

Les inscripcions són del dilluns 23 de gener fins el dijous 2 de febrer, ambdós inclosos. La

inscripció és gratuïta, només cal que aviseu a secretaria, presencialment en horari d’atenció

al públic (dilluns de 16:30h a 19:00h, dimarts de 9:00 a 12:30h i 16:30h a 19:00h, dijous de

9:00 a 12:30h i divendres de 16:30h a 19:00h), enviant un mail a secretaria@xixell.cat, o

informant els monitors/es dels vostres infants el dissabte 28 de gener.

Animeu-vos! Us hi esperem a tots i totes!

L’equip de monitors i monitores de l’Esplai Xixell.
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