AjuDeM ElS

REIS MAGS
D’ORIENT!
VOLS DONAR UN COP DE MÀ EN LA
NIT MÉS MÀGICA DE L’ANY?

#PladeBarris
www.pladebarris.barcelona

Us imagineu creuar milers de kilòmetres, travessant deserts,
carregant desitjos per a tots els nens i nenes, a lloms de tres
camells i sense descansar ni una estona? Doncs això és el
que fan SES Majestats els Reis Mags d'Orient per ser a
temps durant la nit més màgica de l'any. Què us sembla si
els donem un cop de mà?
El Pla de Barris i la Comissió de Festes de la Trinitat Vella
volen ajudar a SES Majestats. Per això, ha posat en marxa la
millora de les carrosses a través d'un projecte participatiu
que impliqui a tot el veïnat.

CoM Ho fAreM?
S’ha engegat un grup de treball que ha preparat les 3 propostes
de carrosses que lluiran a la cavalcada de reis del 2019.

Aquestes 3 propostes s’exposaran en uns plafons que podreu
trobar al Centre Cívic de Trinitat Vella, entre el 4 i el 12 de gener.

Al costat dels plafons, trobareu aquest fulletó i una urna perquè
pugueu votar quina és la proposta de disseny que més us agradi.

El resultat de les votacions populars es farà públic durant la
celebració de Carnestoltes de la Trinitat Vella.
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VoTa El TeU
DiSsEny FaVoRiT!
1.
FES UNA CREU A LA CASELLA DEL DISSENY QUE
MÉS T’AGRADI.
2.
SI VOLS ESTAR INFORMAT DEL PROJECTE,
OMPLE EL FORMULARI QUE TROBARÀS AL DORS
D’AQUESTA PÀGINA
3. ARRENCA AQUESTA PÀGINA I DIPOSITA-LA A
LA URNA QUE TROBARÀS AL CENTRE CÍVIC DE
LA TRINITAT VELLA, ENTRE EL 4 I EL 12 DE
GENER.

VoLs EsTaR InFoRmAt
O iNfOrMaDa sObRe
AquEsT PrOjeCtE?
Omple les dades que trobaràs a continuació per
poder rebre tota la informació sobre el projecte de
millora de les carrosses de Trinitat Vella.
NOM I COGNOM

DNI NÚMERO

CORREU ELECTRÒNIC
(En el cas que vulguis ser informat/da del projecte)

Aquestes dades seran tractades seguint la Llei de Protecció de Dades vigent i formen part d'un fitxer
vinculat només a la finalitat que té aquest qüestionari. Tens dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició sobre les teves dades i el seu arxiu, posant-te en contacte amb Foment de Ciutat SA, C.Pintor
Fortuny; 17, 08001 Barcelona o a través del correu pladebarris@bcn.cat
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