


QUÈ ÉS MICRO_GIRONA

LOCALITZACIÓ I HORARI

OBJECTIU

PÚBLIC OBJECTIU (de l’activitat)

YEAH GIRONA. 26 DE DESEMBRE DEL 2019. DE 11:30-14h

RECOLLIDA DE JOGUINES NOVES PER INFANTS EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT

0-99 ANYS. TOTHOM ESTÀ CONVIDAT A PARTICIPAR 

RESUM PROJECTE

Micro_Girona és un projecte cultural familiar que es 
celebrarà el pròxim 26 de desembre de 11:30-13:30h 
al YEAH Girona, al bell mig de la ciutat. 

El projecte engloba la peça teatral “Narices” estrenada 
el passat octubre a Micro Teatro Madrid i Micro obert, 
on tothom podrà participar (poesia, monòlegs, música). 
L’objectiu de l’activitat és recaudar joguines per 
repartir-les als infants de famílies en situació de 
vulnerabilitat. 
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PROGRAMA MICRO_GIRONA

Micro_Girona es celebrarà el pròxim 26 de 
desembre de 11:30 a 13:30 h del matí al YEAH 
Girona. 

S’iniciarà l’acte amb la representació de 
Narices, microteatre familiar estrenat a Madrid 
el passat mes d’octubre a la sala Microteatro 
Madrid. Narices és una peça escènica que 
explica les aventures de la Sabana, una nena 
que ha de recuperar les parts de la cara entre 
els diferents llibres de la seva habitació. Els 
objectius de la representació és el foment de 
la lectura, la imaginació i la creativitat. 

L’acte seguirà amb Micro Obert. Espai on 
tothom amb previ avís podrà representar una 
poesía, un text, un monòleg, cantar una cançó, 
tocar una peça musical etc. 

11:40-12:00h: MICROTEATRE “NARICES”

Escrit i dirigit per Clara Ortega. Interpretat per Colette Casas

12:10-13:30h: MICRO OBERT

Escriptors/es, canta-autors/es, músics, monòlegs etc
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RECOLLIDA DE JOGUINES

Des de Micro_Girona, conjuntament amb YEAH 
Girona i la col·laboració de Creu Roja Girona 
organitzem per primer any microteatre i micro 
Obert per tota la família i una recollida de joguines 
noves adreçada a totes aquelles famílies gironines 
amb nens i nenes que presenten serioses 
dificultats socials i econòmiques. L’objectiu de la 
recollida de és no permetre, que cap nen/a es 
quedi sense una joguina durant les festes de 
Nadal 2019-2020.

Les joguines noves que es recolliran durant l’acte 
cultural Micro_Girona, adreçades a nens i nenes de 
0-12 anys no poden estar trencades, han de ser 
noves. 

Les joguines donades han de ser lúdiques i 
educatives (llibres, contes, trencaclosques, jocs de 
taula, material escolar etc). 

Les joguines que no recolliran són: les bèl·liques , 
les sexistes, les que depenguin de bateries, piles per 
poder-hi jugar i/o qualsevol aparell electrònic.

El lloc de recollida serà el local Yeah Girona, situat a 
l’Avinguda Ramon Folch número 9 el proper 26 de 
desembre de 11:30-13:30h. 
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IMATGE GRÀFICA MICRO_GIRONA
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CONTACTE I XARXES SOCIALS

On ens pots trobar?

Com colaborar?

Com participar al micro obert?

IG: @micro_girona
FB: Micro_girona 
#micro_girona #microobertgirona #microteatregirona

Porta joguines noves el dia 26 de desembre de 11:30-13:30h al 
Yeah Girona i gaudeix dels espectacles.

Busca’ns per les xarxes socials i escriu-nos. O bé, vine el pròxim 
26 de desembre de 11:30-13:00h al Yeah Girona i apunta’t a la 
llista del micro obert. 
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ORGANITZA

Clara Ortega Bosch

COL·LABORA
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