TALLARET DE NADAL
Aquest Nadal la decoració serà Handmade!!!
MATERIAL: Teixits nadalencs variats, feltre, cintes,
puntes i botons al gust. Caixa de cosir bàsica. Es pot
portar màquina de cosir però no és imprescindible.
HORARIS: Dijous de 18 a 20h
DURADA: dies 2, 9 i 16 de desembre
PLACES: mínim 6 persones per a poder fer l’activitat.
PREU LES 3 SESSIONS : 40€

NOTICIES
OBRES D’ENDERROC AL BARRI VELL
S’han iniciat les obres d’enderroc de l’edifici del Carrer
Major de Santa Magdalena núm.7 i dins el Barri Vell del
municipi. Un cop finalitzades les obres d’enderroc
s’adequarà l’espai per a aparcament al qual s’hi accedirà
des de la Plaça Juvinyà. Es construirà una escala per
connectar el carrer Major de Santa Magdalena i la Plaça
Juvinyà.
REFORMA DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ ESPORTIU
S’han iniciat les obres de reforma dels vestidors “vells” del pavelló. Aquesta obra tant
necessària i històricament reclamada per les diferents entitats esportives i usuaris que fan
ús de les instal.lacions, han començat i van a bon ritme. Les obres consisteixen en refer la
totalitat d’aquests vestidors, actualitzant-los i dotant-los de les millores necessàries per
actualitzar-los.
CONTENIDORS DE POTASSA D’ÚS PÚBLIC
L’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, ha instal·lat
contenidors de potassa a diferents punts de la vila, per tal
que en puguin fer ús els ciutadans que ho necessitin. Tot i
que la Brigada Municipal s’encarrega de la distribució de
sal a la via pública del municipi, diferents particulars
sol·liciten poder-la utilitzar per a ús domèstic (per
col·locar al carrer just davant de casa seva o bé per
escampar en espais molt concrets on es detecta perill de
patinar).
impres en paper reciclat

Sant Joan, La Canya i Begudà

EL REGAL DE
RETROBAR-NOS
Bones Festes
i Feliç Any Nou!

Municipal
butlletí

Ajuntament de Sant Joan les Fonts
desembre 2021 i gener 2022

3 de desembre a les 19.00
ENCESA DE LLUMS

19 de desembre a les 12.00
festa d'esperança

4 de gener de 18.00 a 20.00
campament reial

A la Plaça de l'Ajuntament. Actuació de
Laura Plasencia amb torrons, neules i cava
per a tots els assistents.

A l'església d'esperança, missa solemne. En
acabar es ballaran un parell de sardanes. A
càrrec de la Comissió de Festes de la Canya i
la Parroquia de Sant Joan les Fonts.

Al prat de Can Miquelet. Tots els nens i
nenes podran donar la carta als patges reials
i els seus acompanyants. Durant l'acte
l'alcaldessa farà entrega de la clau del poble
al patge clauer.

19 de desembre a les 17.00
concert de nadal

5 de gener a les 18.30
cavalcada reial

Al Monestir Romànic amb l'Orquestra de
Cambra de l'Escola de Música de Sant Feliu
de Guíxols.

Tots els nens i nenes podran esperar
l'arribada dels Reis d'Orient, que venen de
Vivers, des del Pont Medieval. El recorregut
continuarà pels següents carrers: Sant
Antoni, Plaça Major, Francesc Caula i
arribada al Prat de Can Miquelet on tots
rebrem a SES Majestats que obsequiaran a
tots els infants.

5 de desembre a les 17.00
VISITA teatralitzada
Al Monestir Romànic. "Fragments del
passat. Monjos, remeieres i remences". Preu
per veïns del poble: 2€. Resta: 5€.
Inscripcions a:
reservesmonestirsantjoan@gmail.com

11 de desembre a les 14.00
DINAR DE NADAL
Al casal cívic de Sant Joan. En acabar el
dinar elecció de la pubilla i hereu del casal i
música amb Albert Paulo. Per acabar es farà
caga tió i xocolatada. Inscripcions fins el 3
de desembre. Preu: 25€ persona. A càrrec
del Casal d'avis de Sant Joan les Fonts.

18 de desembre a les 18.00
caliu nadalenc
A la Plaça Major, Caga Tió solidari a càrrec
de l'Associació de Comerciants.

Per la marató de TV3 al pavelló poliesportiu.
Aquest any va sobre les malalties mentals. A
càrrec de l'Associació Els Colats.

23 de desembre a les 24.00
MISSA DEL GALL
Al Monestir Romànic. En acabar l'acte
xocolata desfeta i coca per a tots els
assistents. A càrrec de la Parròquia i
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.

29 de desembre a les 17.00
rifa i berenar de nadal
Al casal Cívic de Sant Joan. Inscripcions fins
el 24 de desembre al casal. Preu: 4€ A càrrec
del casal d'avis de Sant Joan
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19 de desembre a les 19.00
quina solidaria

ELS DIES 25 DE DESEMBRE I 1 DE GENER,
EL MERCAT DE LA CANYA PASSARÀ AL
DIVENDRES 24 I 31 DE DESEMBRE.

nota important

Per assistir al Campament Reial i a
Reis caldrà agafar tiquet previ el
dilluns dia 3 de gener a la Plaça Major
de 12 a 14h i de 18 a 20h.

Tots els actes queden subjectes a les
normatives de la COVID 19 que hi hagin en
aquell moment.

EL REGAL DE
RETROBAR-NOS

Bones Festes
i Feliç Any Nou!
AJUNTAMENT DE
SANT JOAN LES FONTS

