Benvolgudes escoles, famílies i comunitats educatives,

Ja tenim la confirmació de l'any! La situació de pandèmia que estem travessant
globalment no ens permet organitzar la gran cavalcada de benvinguda de les Carteres
Reials aquest 4 de gener. Malgrat tot, l'Ona, la Sitar i l'Estel de Foc s'han posat en
contacte amb nosaltres perquè els organitzem un espai on puguin arribar amb tot el seu
seguici i guardant totes les mesures de seguretat puguin rebre les cartes dels nens i nens
i així també veure's en aquesta nit tan especial.
Hem buscat i rebuscat i hem acordat amb elles que el claustre de l'Oratori de Sant Felip
Neri (Carrer del Sol, 8) serà l'espai adequat ja que té una entrada i sortida diferenciada,
està tancat perimetralment però a la vegada està a l'aire lliure i amb el sistema
d'inscripció prèvia per torns controlarem que els aforaments no es superin en cap
moment. Tant les Carteres Reials com les persones de la Fundació Festa Major de Gràcia
que col·laborem amb elles estem molt contents i contentes per haver trobat aquesta
solució que permeti a la canalla veure a les Carteres en l'únic dia a l'any que es fan
visibles. El Campament obrirà portes el dia 4 de gener a les 12h i hi haurà torns de visita
de 20 minuts fins al darrer torn de visita que s'obrirà a les 14h. A les 16h tornarem a
obrir torns de visita fins al darrer accès que es realitzarà a les 20h del vespre.
Si voleu venir a veure-les, també descobrireu com tot el seguici de les Carteres treballa
de manera incansable classificant cartes, consultant si hi ha prou joguines al palau dels
Reis o ubicant en els mapes les cases de tots els nens i nenes per no perdre el temps la
nit de Reis i anar de cap a les cases que toca sense perdre's.
Enguany és molt important que reserveu prèviament la vostra entrada per assistir al
torn que millor us vagi venir. Demanem un exercici de responsabilitat a les famílies ja
que l'aforament és molt limitat i per tal que pugui vindre el màxim nombre de nens i
nenes, demanem que aquesta canalla sigui acompanyada pel menor nombre d'adults
possible.
Podeu fer la vostra reserva prèvia prèvia des d'aquí mateix! Us deiexem els enllaços dels
diferents torns tot seguit. Som-hi, que comenci la màgia!
12-12:20
https://www.inscribirme.com/campament_12h
12:20-12:40
https://www.inscribirme.com/campament_12_20
12:40-13
https://www.inscribirme.com/campament_12_40
13-13_20
https://www.inscribirme.com/campament_13
13:20-13_40
https://www.inscribirme.com/campament_13_20

13:40-14
https://www.inscribirme.com/campament_13_40
14-14:20
https://www.inscribirme.com/campament_14
16-16:20
https://www.inscribirme.com/campament_16
16:20-16:40
https://www.inscribirme.com/campament_16_20
16:40-17
https://www.inscribirme.com/campament_16_40
17-17:20
https://www.inscribirme.com/campament_17
17:20 – 17:40
https://www.inscribirme.com/campament_17_20
17:40 – 18
https://www.inscribirme.com/campament_17_40
18– 18:20
https://www.inscribirme.com/campament_18
18:20– 18:40
https://www.inscribirme.com/campament_18_40
19– 19:20
https://www.inscribirme.com/campament_19
19:20– 19:40
https://www.inscribirme.com/campament_19_20
19:40– 20
https://www.inscribirme.com/campament_19_40
20:00– 20:20
https://www.inscribirme.com/campament_20
Moltes gràcies per la vostra atenció i molt bones festes a totes i tots!

Fundació Festa Major de Gràcia

