Un any més s’apropa el Carnestoltes, i al Joc de la Bola
no ens ho volem perdre !!!!
Benvolgudes Famílies!!!!
Tal i com hem fet els últims anys, us proposem participar a la Rua del proper 6 de febrer.
Per aquest any hem buscat una disfressa divertida i fàcil de fer, que segur que ens és familiar
dels més grans, als més menuts. Es tracta del PAC-MAN o bé “come-cocos”.
Us passem unes fotos per què us feu una idea del que us proposem. De ben segur que a molts
us resultarà familiar.

Material que necessitem:
Com podeu veure es tractaria que la majoria anéssim de fantasmes. Intentant que en una
mateixa família no es repetissin els colors per assegurar-nos que sigui el més variat possible. Els
colors escollits són ROIG, VERD, BLAU I LILA.
Per altra banda intentarem que hi hagi algun “come-cocos” (encara per concretar). Si algú s’hi
atreveix, o té idees, seran ben rebudes, estaria bé que n’hi hagués més d’un (com a mínim 3).

•

Roba

Hem anat a TEIXITS BALCELLS, Pç. Paeria, 6, telf. 973/ 241887, ja hem parlat amb ells, quan hi
aneu feu-los saber que sou del Joc de la Bola, ja saben les mides. (Es possible que hi hagi
d’altres llocs que en tinguin, aquest any al caure tan aviat el Carnaval, no hem pogut preparar
tantes opcions, però de ben segur que hi són).
Si aneu al Balcells, ja hi hem triat els colors, només es tracta de triar la llargada, depenent de
l’alçada del que s’ha de disfressar. A grans trets, el que hem resolt en funció de la roba escollida
(fa un 1,50 d’amplada), és el següent:

Alçada fins a 1,35 (1,50 mt de roba, posada al biaix)
Alçada fins a 1,50 (2,30 mt de roba, s’haurà de tallar en forma de dent)
Alçada fins a 1,60 (2,50 mt de roba, s’haurà de tallar en forma de dent)
Alçada fins a 1,80 (2,80mt de roba, s’haurà de tallar en forma de dent)

Pel que fa als ulls, celles o boca, us proposem de fer-ho amb retalls de goma eva (també podria
ser amb cartolina) i pegar-les amb cinta doble cara (o altra opció que trieu).
Aniria molt bé que la roba d’abric i pantalons que portem sota la disfressa, sigui el més fosca
possible i a sobre posar-nos la disfressa .
Per acabar de fer la disfressa, ens podríem pintar la cara de color de la roba. Aquest és un punt
que ho deixem a la vostra elecció, cada any hi ha grates sorpreses que fan el grup més divertit i
variat.
•

Proposta de dies per fer la disfressa a l’escola :

Pels que vulgueu compartir l’experiència de fer la disfressa i /o posar en comú dubtes o
propostes us oferim uns dies en que ens podem trobar a la sala de professors de l’escola.
Divendres dia 29 de gener i dijous dia 4 de febrer, a les 4:45 a la Sala de Professors.
Hauríeu de portar la roba, les peces de goma eva, tisores, i cinta doble cara.
•

Confetti

Sobre el confetti!! Com cada any confiem que cadascú porti el que pugui (altres anys el confetti
era paper passat per la trituradora de papers!!!!!).
Hem pensat, com cada any, que pel material del carro, piles aparell música i imprevistos que
cada any surten posar 1 euro per persona que assisteixi a la rua. Amb els diners que sobrin (si
és el cas), es comprarà confetti per a tothom. Aquests diners es recolliran el dia que quedem
per a fer disfresses.

•

Sopar

I per qui vulgui, després de la RUA, podem anar TOTS JUNTS A SOPAR.
Aquest any el lloc proposat és el Restaurant del Club Tennis Urgell.
Menú d’adult (20 euros), (primer: Pica-pica, segon: carn, postres, beguda aigua/refrescs).
Menú infantil (10 euros) (primer: pasta, segon: carn amb patates, postres i beguda). Hi haurà
servei de música i ball.

Hem de confirmar tant la gent que vindrà a la Rua, com la gent que vindrà a sopar!!!!!!
Per qualsevol dubte o aclariment posem una adreça, expressament creada per a l’ocasió, on
dirigir-vos i us atendrem el més aviat possible,.

carnavaljocdelabola@gmail.com
A més també podeu dirigir-vos a:
ANNA FILLAT - annafillat@gmail.com
ESTER SENTOLL estersentoll@gmail.com
PILAR FARRERES pfarreres@ono.es
ANNA ARDIACA aardiaca@xtec.cat
M CARMEN GARCÍA carmengcch@hotmail.com
HELENA GALVEZ ripollgalvez@gmail.com
NÚRIA MONTALA nmontala@gmail.com

Us hi esperem !!! RECORDEU CONFIRMAR!!!!! JA SIGUI ALS CARNESTOLTES, AL SOPAR O BÉ A
LES 2 COSES!!!!
Per a fer la inscripció, heu d’emplenar el formulari que trobareu en el següent enllaç:

INSCRIPCIÓ A LA RÚA DEL JOC DE LA BOLA I/O AL SOPAR

http://goo.gl/forms/vyWD0n5arB

