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L'Envelat s'estrena aquest dilluns a la plaça de l'U d'Octubre
L'Envelat s'inaugura aquest dilluns i ho fa a un nou
emplaçament: a la plaça d'U d'Octubre. Fins al 4 de gener,
l'espai oferirà una quarantena de propostes, convertint-se un
any més en un dels epicentres de la gresca aquest Nadal a
Sant Cugat amb activitats al llarg de tot el dia.

CONSULTA AQUÍ LA PROGRAMACIÓ DEL NADAL A SANT CUGAT
L'Envelat
La carpa més gran de l'Envelat serà el principal escenari amb multitud de propostes durant tot el dia. Durant el
matí, els més menuts podran gaudir de tota mena de jocs i activitats per despertar la seva creativitat com
l''Actuem per Nadal' o el 'Motripressebre'. La màgia i la música agafaran protagonisme a les tardes, amb
propostes com un taller de teatre sobre els Pastorets de Betlem, una mostra de màgia amb 'The Postman' o una
de les cites marcades al calendari com la visita de l'Ambaixador Reial. A la nit serà el torn de les activitats
juvenils, amb el concert del raper 'Lil Dami'.
El Cobert
Aquest espai estarà principalment dedicat als tallers en família. Un caga-tió de fang, la creació d'ornaments per
a l'arbre de Nadal i una xocolatada són algunes de les activitats que es podran dur a terme al Cobert.
La plaça i el carrer
Espai dedicat a les activitats a l'aire lliure i als jocs i instal·lacions per als menuts. Els infants podran gaudir
d'un circuit de tricicles, jocs gegants de fusta i baldufes, entre d'altres.
La caseta
Zona musical per excel·lència. Serà l'espai on tindran lloc els concerts durant els 10 dies de l'Envelat. Artistes
com Alba Cayulea & Claes Magnet, Veil, Bruna i Eli Escoda & Berru passaran per la caseta per oferir el toc
musical al Nadal.
L'espai Re-Menut
La família trobarà en aquesta zona situada al costat del cobert el lloc ideal per passar una bona estona amb els
infants. Un espai amb jocs per a tothom per gaudir del Nadal en família.
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