PROGRAMA D'ACTES Dissabte 5


17:30h.- Visita guiada i gratuïta al patrimoni cultural de la ciutat. Els
interessats només han de contactar amb l'adreça de l'Associació:
assoc.santllatzer@gmail.com



20:30h.- Sopar a la fresca. Al carrer Font i Codina, davant del Parc
Infantil. Cal portar carmanyola, taula i cadires.

PROGRAMA D'ACTES Diumenge 6


10:00h- nens i nenes de 8, 9 i 10 anys. Mitja milla.
10:10h- nens i nenes d'11, 12 i 13anys. Mitja milla.
10:20h- cursa cadet/juvenil (14-17 anys).
10:30h- cursa senior (majors de 18 anys)

En acabar, lliurament de premis: Copa al 1r de cada categoria i medalla del 2n al 5è. Si bé
tindran premis separats correran junts a cada categoria els participants masculins i
femenins. A l'arribada es donarà ampolleta d'aigua als participants. Us podeu inscriure,
indicant nom i any de naixement a assoc.santllatzer@gmail.com o el mateix matí des de
les 9:30h.

11:00h.- Pedalada familiar “Camí del riu” amb sortida al Parc infantil. Es
tracta d'anar tots junts de manera respectuosa amb els demés i amb el
medi.
Cal portar casc i aigua. Membres de l'organització vetllaran per la seguretat dels
participants i possibles incidències, però cal que els pares es facin responsables dels
seus fills. Us podeu inscriure, indicant nom (menors de 14 anys nom del pare/tutor i
número de telèfon) a assoc.santllatzer@gmail.com o el mateix matí des de les 9:30h.





11:30h.- I campionat local de bitlles catalanes Sant Llàtzer. Qui vulgui
podrà provar-ho abans de començar el torneig.

12:00h.- Concurs de dibuix infantil, amb dues categories: de 4 a 8 anys i de
9 a 14. El tema és el nostre barri i, en concret, el parc que l'uneix. A les
taules i cadires davant del Parc Infantil.
Es facilitaran les fitxes i els colors. Als dos guanyadors se'ls donarà un premi i a tots els
participants un obsequi de record.



10:00h.- Inici de les diferents curses de la MILLA URBANA de Sant
Llàtzer, per categories (Parc Infantil):
a)
b)
c)
d)



PROGRAMA D'ACTES Diumenge 6 (continuació)

17:30h.- Al voltant del Parc Infantil, s'iniciaran les següents activitats,
adreçades a un públic familiar:
a) Vine a fer volar estels amb nosaltres! Tothom qui vulgui podrà
participar-hi.
b) Passejades en ponny, adreçades als més menuts.
c) Aprendrem cultura tot divertint-nos amb els Jocs del Món. Nous per a
nosaltres, però amb molta tradició al darrera.



18:00h.- Jocs de cucanya amb varietat de proves per a les que no passa el
temps: curses de sacs, estirar la corda, … al sorral del davant del Parc
Infantil.



18:30h.- A la zona d'herba entre Font i Codina i Salarich es durà a terme
un taller de Castells a càrrec de membres dels Sagals d'Osona, en el que us
podreu iniciar els més atrevits.
IMPORTANT: Us recordem que totes les activitats són gratuïtes i que al costat del
Parc Infantil hi haurà servei de bar.

NO HI FALTEU!

FEM BARRI!
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