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Amposta es prepara per a un Nadal
ple d'activitats solidàries
Els beneficis d'activitats com Neda el Nadal, el Festival Solidari de Sant Esteve o
la Cursa de Sant Silvestre aniran destinats a la compra de joguines per a infants
amb necessitats

Imatge de la cursa de Sant Silvestre de l'any passat | Cedida

PROGRAMA Festes nadalenques d'Amposta
(https://www.amposta.cat/ca/registre/programa-activitats-nadal-2018)
Â

L'Ajuntament d'Amposta ha inaugurat este cap de setmana les festes nadalenques amb un
programa carregat d'activitats solidàries. El tret de sortida es va efectuar dissabte 15 de desembre
amb ?Anem a buscar el Tió', una activitat que va recaptar 620 euros en benefici de la Marató de
TV3.
Seguint esta línia, la majoria de les activitats de pagament seran solidàries i la seua recaptació anirà
destinada a la compra de joguines per als xiquets i xiquetes que més ho necessiten. "Volem
oferir a la ciutadania activitats que representen a la nostra ciutat, però també crear una marca per
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remoure consciències, i ho fem amb activitats solidàries", ha declarat l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs en la presentació de les activitats nadalenques.
Altres activitats solidàries que hi ha programades són la cursa Neda el Nadal (23 de desembre), el
Festival Solidari de Sant Esteve: Mary Poppins (29 de desembre) i la Cursa solidària Sant
Silvestre (31 de desembre). Per altra banda, amb l'estrena de la pel·lícula 'El regreso de Mary
Poppins', i tenint en compte que és la temàtica nadalenca d'enguany, hi haurà una projecció solidària
als Cinemes d'Amposta, el dia 2 de gener al matí. Les entrades es poden comprar a l'Oficina de
Cultura per un preu de 2 euros.
Com ja es tradició, del 22 de desembre al 5 de gener s'instal·larà a la plaça Ramon Berenguer IV la
Caseta del Nadal. El dia de la inauguració els infants podran conèixer de primera mà la família de
Els Increïbles, mentre que els altres dies hi haurà animació i contacontes per part de l'Agrupació
Montsianell i alguns alumnes de l'Institut Montsià. El dia 23 de desembre, també a la plaça Ramon
Berenguer IV, s'instal·larà per primer cop una Bola de Nadal cortesia de FECOAM, on es contarà
contes als petits i petites i hi haurà alguna altra sorpresa. A la revetlla de Nadal el protagonista serà
Pare Noel, que sortirà del pavelló 1 d'octubre per recórrer l'avinguda de la Ràpita i l'avinguda Alcalde
Palau, per acabar al costat del Mercat Municipal.
Abans que acabe l'any el carter reial serà arribarà a la ciutat, serà el 30 de desembre a les 18?h, a la
plaça de l'Ajuntament. Per al 31 de desembre s'organitzen tres festes de Cap d'Any paral·leles
perquè tothom puga gaudir per igual de l'última nit de l'any.
La Cavalcada amb #BaltasardeVeritat
Enguany la Cavalcada dels Reis d'Orient, que tindrà lloc el 5 de desembre a la tarda, es suma a la
campanya #BaltasardeVeritat de Casa Nostra, Casa Vostra. Una acció que demana eliminar
l'actitud racista i colonialista d'una data tan important per als infants com és l'arribada dels Reis
d'Orient.
Com a novetat, la Cavalcada estarà ambientada en Mary Poppins i farà un canvi de recorregut, ja
que els Reis arribaran a l'embarcador, per aparèixer després a l'inici de l'avinguda de la Ràpita,
per la zona de la Cambra Arrossera. Els infants que vulguen es podran fer fotos amb els Reis i
patges reials, un cop finalitzada la rua, a la plaça de l'Ajuntament.
Com ja es porta fent durant els darrers quatre anys, els caramels que llençaran les carrosses
seran sense gluten, per adaptar-se a les necessitats de tots.
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