
 Benvolguts pares, mares i xiquets, 
 

Ens adrecem a vosaltres amb la primera de les convocatòries d’activitats extraordinàries. Aquesta serà el pròxim dissabte dia 3 de desembre, on el 
Moviment Juvenil St. Jaume junt a la resta de la Comunitat, participarà en la tradicional  Novena de Guitarretes.   
  
Farem activitats, soparem (NO CAL PORTAR SOPAR), dormirem i anirem a la celebració tots junts. Serà molt divertit, no s’ho podeu perdre! Ens trobarem 
tots a les 19,30h al Patronat, per instal·lar-nos i començar amb les activitats preparades.  Eixe dia no hi haurà activitat a les 16h., ni missa de xiquets. 
 
Dormirem al Patro, i de molt bon matí (encara que siga de nit) anirem cap a la Parròquia per a participar de la Missa de Guitarretes, a les 6.30h. L’activitat 
finalitzarà en acabar la ja tradicional xocolatada al Patronat, al voltant de les 8.30h. Els pares i mares també esteu convidats a participar de la missa i de 
l’esmorzar. 
 
A més, aquest any, els xiquets participarem en el trasllat de la Mare de Déu de la Salut de l’església fins al Convent el dia 8 de desembre ja que a les 
11h hi haurà processó en commemoració del 5é aniversari de la declaració de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Els monitors 
estarem a l’església, seurem amb ells i en acabar ens organitzarem per al trasllat. Podeu recollir-los en el Convent en arribar. 
 
Vos recordem que la Novena de Guitarretes és del 30 de novembre fins al 8 de desembre. Els xiquets teniu lloc dalt de l’altar i, potser, fins i tot algun 
dia sigueu afortunats amb el sorteig de la rifa! 

 
Vos esperem! 

 

                   

     No s’admetran inscripcions fora de termini. 
 

Cal dur: Sac de dormir i estoreta, pijama, bossa d’agençament i muda de roba neta.                                                                 Per a qualsevol dubte consulteu als monitors. 
  

———————————————————————————emplenar i dur abans del dissabte 26 de novembre—————————————————————————————— 

Jo _____________________________________________________________________ pare i mare/tutor, autoritzem al nostre/a fill/a 
_________________________________________________ de  ____ curs, per a que assisteixca i participe de l’activitat preparada per l’equip de 
monitors del Moviment Juvenil Sant Jaume per a la nit del 3 i matí del 4 de desembre. I advertisc al meu fill/a que segueixca les recomanacions dels 
monitors en tot moment.          Signatura: 

PREU DE L’ACTIVITAT: 7 EUROS  
INSCRIPCIÓ:  Dissabte 26 de novembre, a les 16h Patronat.  
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