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SOMIAR éS REALITAT!SOMIAR éS REALITAT!SOMIAR éS REALITAT!

T’interessa presentar-te? 
T’esperem el dia 4 de març a les 17 h al Centre Cultural!!!

· Elegir les pel·lícules d’estiu.                                           
· La tirolina del Parc Central.                                           
· Hem millorat les piscines. 
· Participar en la celebració    
  del 9 d’Octubre.              
· Acte solidari  per a UNICEF.                                          
· Participar en el Miraquebé i    
  la Cavalcada de Reis.
· Adhesió AECAL.                    

· Excursió a l’Oceanogràfic i       
  Hemisfèric.  
· Hem anat al cinema.
· Hem visitat molts parcs. 
· Hem fet un scape room. 
· Berenars.
· Trobades amb altres      
  consellers i conselleres.
· Hem fet un rap a favor de      
  la Infància.
· Excursió FUN JUMP!.

Àrea d’Esports, Cultura,
Educació i Joventut

I moltes coses més….. T’HO VAS A PERDRE?
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