Programa
d’actes

16.00 h

10.30 h

16.00 h

Esmorzar popular gratuït amb xocolata
i coca a càrrec dels joves del barri *

Torneig de bitlles organitzat per l’Associació Cultural de Bitlles de Miami Platja

10.30 a 12.30 h

16.20 a 16.50 h

Tallers de manualitats a càrrec dels joves i
dones del barri *
Fes el teu conte a càrrec de Judit Robert
Torneig de futbolí al casal de Joves K2
Taller de pintar quadres amb material reciclat
i exposició d’activitats de l’escola Joan Miró,
a càrrec del mateix centre

Actuació del Coro Rociero Arena
del Camino

Taller de jocs tradicionals i intergeneracionals entre el Casal d'Avis i els alumnes de
l'Institut Miami

16.55 a 17.25 h

Exhibició de sevillanes a càrrec de l’Associació Nuevos Aires de Miami
17.00 a 18.30 h

Batucada a càrrec de Miami Sona

Taller de pintar cares amb la col·laboració
dels joves del barri *

11.30 h

17.30 a 18.30 h

Inauguració de l'exposició: "Pla de Barris
La Florida 2010-2018" a càrrec de l'alcalde
Fran Morancho

Torneig de ping-pong al hall del Centre
Polivalent i de PlayStation al Casal K2 a
càrrec dels joves del barri *

12.00 a 15.30 h

17.30 a 18.00 h

Inflables (a partir de 3 anys)

Exhibició de country amb l’Associació
Amics del Country

11.00 h

12.00 a 15.30 h

Vermut electrònic a càrrec de l’Associació
Mitjanit

18.05 a 18.35 h

Actuació de gaites a càrrec de l’Associació
Gaiteros de Miami

15.30 a 16.15 h

Exhibició i taller de country i sardanes
amb l’Associació de balls Line dance &
country Mont-roig Miami

19.00 a 21.00 h

Representació de l’obra de teatre
“A jornada completa” a càrrec de l’Associació ImpactaT. Divertida comèdia participativa
en què el públic deix de ser espectador per
passar a substituir els actors i les actrius

I durant tot el dia...
Servei de plats combinats i entrepans a càrrec del Casal d'Avis Sant Jaume
Parada d’informació del Miami Platja Futbol Club
Exposició de quadres del grup de pintura del Casal d’Avis Sant Jaume
Arbre dels desitjos, per deixar missatges sobre el futur del Barri de La Florida
Exposició de fotografies “Mirada apreciativa”. Instantànies i moments singulars viscuts al barri
* Activitats organitzades pels grups promotors dels programes de Dinamització Juvenil i Dones i Cooperativisme del Barri de La Florida.
** La decoració de la jornada està especialment dissenyada per les participants del programa Dones i Cooperativisme.

