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Els joves de Taulacció, preparant les capses on es podran dipositar les joguines

Joventut i Taulacció impulsen el projecte “Una capsa, una il·lusió!”
perquè cap infant es quedi sense joguina per Nadal

Dimecres 28 de novembre de 2018

La Regidoria de Joventut (Castellar Jove) i l’òrgan de participació juvenil Taulacció
impulsen amb vistes a la campanya de Nadal el projecte “Una capsa, una il·lusió!”,
que té per objectiu que infants amb necessitats socioeconòmiques de la vila puguin
comptar amb una joguina aquestes dates.

Totes les persones que vulguin participar d’aquesta iniciativa podran passar del 10
al 13 de desembre, de 16 a 20 h, per la Regidoria de Joventut (Espai Tolrà, c. de
Portugal, 2). Allà podran recollir una capsa i escollir la franja d’edat a qui volen fer
el regal: de 2 a 4 anys, de 5 a 9 anys o de 10 a 15 anys.

La capsa s’haurà d’omplir amb un regal principal, com pot ser un joc de taula, un
peluix o qualsevol altra joguina de qualitat. Si es desitja, es podrà acabar d’omplir
amb altres joguines, material escolar o accessoris divertits, com poden ser uns
guants, un “gorro” o alguna cosa elaborada pel mateix donant. També s’hi podrà
incloure alguna nota personal destinada a la persona que ho rep (una postal, una
carta, etc.).

Els promotors de la iniciativa demanen que no s’inclogui a les capses ni menjar, ni
líquids ni joguines bèl·liques ni articles fràgils que es puguin trencar.

La capsa es podrà lliurar el dia 16 de desembre en el marc de Fira de Nadal o el
divendres 21 de desembre al Mercat Municipal en horari de tarda (de 17 a 21 h).
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