Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Diumenge 22 de març, Mollet celebra la Festa de la
Primavera al parc de Can Borrell
Aquest cap de setmana, Mollet celebra la primavera amb un seguit
d’activitats al parc de Can Borrell i amb la participació de l’Associació de
Comerciants de Can Borrell i la col·laboració de l’Associació de Veïns de
Can Borrell.
Durant el matí al parc de Can Borrell es podrà assistir a les activitats infantils
programades, com els tallers relacionats amb la natura i un espectacle. A més,
també hi haurà un repartiment de plantes ornamentals.
Aquest any, per complementar la jornada, l’Associació de Comerciants de Can
Borrell hi participa amb una gimcana a través dels comerços que pretén
dinamitzar l’activitat comercial de la zona. Durant tota la setmana, els infants
podran recollir un segell en els establiments participants fins a completar els 8
pètals d’una flor. A més, podran participar en un concurs de dibuix per
dissenyar una samarreta per a la Festa de la Primavera de l’any vinent.
Finalment, diumenge hauran de lliurar el full segellat i amb el dibuix de la
samarreta a l’estand de l’associació de comerciants, on es bescanviarà per una
samarreta nova.

Programa d’activitats de diumenge 22 de març:
Tallers Infantils (de 10 a 13.30h – Davant del Centre Cívic Can Borrell)
- Taller Construïm un hotel d’insectes
- Taller de natura
- Taller de flors de paper i de polseres Candela
- Taller de dibuix al natural de plantes i elements naturals del paisatge
Actuació (a les 12.30 h – Era del parc de Can Borrell)
- “Una paradeta particular” – Espectacle per part de la pallassa La Bleda
Lliurament de plantes (12 h)
Adjuntem cartell de l’activitat.
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