
Nadal a la Gerència Territorial Terres de l’Ebre

Programa d’activitats

• 19 de desembre, 14 h: Aperitiu de Nadal.

• 20 de desembre, 11.30 h: Cantada de nadales per les plantes de l’HTVC a càrrec dels residents de l’ICS Ebre.

• 23 de desembre, matí: A la Ciberaula escriptura de la Carta al Pare Noel amb la Creu Roja.

• 23 de desembre, 20.45 h: : El Cor Flumine cantarà per les plantes de l’HTVC.

• 23 i 30 de desembre, tarda:  A la Ciberaula pintura i manualitats diverses amb la Creu Roja.

• 24 de desembre, 10 h: Al CAP Baix Ebre, música en viu a càrrec de Laura Mora.

• 24 de desembre, 10 h: Al CAP El Temple, música en viu a càrrec d’Oscar Ologaray.

• 24, 27, 30 i 31 de desembre, matí: A la Ciberaula, amb la Creu Roja, festa del tió i manualitats amb goma EVA.

• 31 de desembre, 11 h:  Recorregut de l’Home dels Nassos per les plantes de l’HTVC per desitjar a tothom una 

bona entrada d’any.

• 1 de gener: Visita al primer nadó de Tortosa/Terres de l’Ebre.

• 2 de gener, 11 h: Visita dels jugadors del Club Deportiu Tortosa als pacients pediàtrics ingressats.

• 2 i 3 de gener, matí: A la Ciberaula, amb la Creu Roja, escriptura de la Carta als Reigs Mags i manualitats amb 

cartolina.

• 3 de gener, 10 h: Visita dels cossos de seguretat de l’Associació Internacional de Policies.

• 3 de gener, 18 h: Visita dels Patges Reials per recollir les cartes dels infants ingressats.

• 4 de gener, 11 h: Entrega al Servei de Pediatria, per part de Movem Tortosa, de les joguines recaptades de la 

“Campanya recollida de joguets”.

• 6 de gener, 13.30 h: Visita de Ses Majestats els Reis d'Orient als pacients ingressats.


