Decoració Festes
de Nadal
Introducció
Aquesta iniciativa pretén crear un vincle d’unió entre els diferents segments del municipi
a fi de desenvolupar una activitat comuna que ens senti representats i embelleixi el poble.
Amb una experiència ja passada, ens posem en marxa aquest cop amb una decoració
que llueixi durant les festes de Nadal : IL·LUMINA ARTÀ , FES QUE BRILLI!
Volem que diferents generacions, tan llunyanes en el temps però tan pròximes en la
manera de ser, treballin conjuntament per fer realitat aquesta iniciativa i que s’ajudin els
uns als altres a crear una decoració que es mostri a tot el poble. Volem que aquestes
generacions formin part activa en les propostes del municipi i les festes són uns
moments ideals per mostrar les seves obres.
Aquesta activitat ens apropa a tots com a poble i uneix a diferents sectors: nins, jove,
grans i teixit empresarial del municipi, a més de contar amb la col·laboració en tot moment
de l’Ajuntament d’Artà.

Un dels elements més ocurrents per a les decoracions de Nadal són les estrelles , per
això la decoració d’aquest nadal consistirà a fer aquestes estrelles, però amb material
reciclat.

Projecte
Com es fan les estrelles?

1.Agafem un brick, si és quadrat millor i ho netegem
bé.

2. Tallem sis tires de 2 cm d'ample.

3.. Les juntam d'una banda amb cola, i fem pressió amb unes
pinces per a què s’aferri bé.

4. Li passem un llaç, llana o fil en una de les puntes per a
poder penjar .
5. Amb el brick sobrant tallem dues petites estrelles per a tapar
la junta , una per a cada cara.

Qui les farà?
Aquí és a on ha d’haver-hi la col·laboració entre tots. Les estrelles es faran de manera
conjunta i col·laborativa entre el Centre de Dia, la Residència , les escoles , les empreses i
les famílies.
Degut a la situació actual cada un farà les seves pròpies estrelles per decorar façanes ,
aparadors , balcons ...
A les escoles cada nin podrà fer dues estrelles , una per decorar la seva façana i l’altra per
decorar els arbres que l’ajuntament posarà a diferents llocs del poble.

Material
A continuació detallem els diferents materials que hem d’usar per fer les estrelles :

Cada nin haurà de dur el seu propi material per a poder fer l’estrella. ( tetabrik i pinces
d’estendre per aguantar les estrelles mentre s'eixuga la ferramenta).

Estrelles
Han de ser de material reciclat.

Fil per fermar
Artà Empresarial s’encarregarà de subministrar el fil necessari perquè les
estrelles es puguin penjar a a l’arbre.

Penjada de les estrelles

Un cop ja tinguem llestes les decoracions, és hora de penjar-les al carrer. A partir de
l’1 de desembre es poden penjar les estrelles i la decoració de Nadal.
Cada família , barri , carrer o establiment els podrà penjar a cada façana ,
aparador ....

Concurs de façanes de les famílies .
Com a novetat aquest any es fa una convidada a tot el poble a decorar les façanes i
els seus carrers i fer un concurs de façanes a través de les xarxes socials , com es va
fer per les festes de Sant Salvador.
La decoració es farà amb estrelles i llums . Les estrelles i altres elements decoratius
han d’estar fets amb material reciclat.
A partir del 1 de desembre es podran decorar les façanes i penjar una fotografia a les
xarxes socials (facebook i instagram) etiquetant @artaempresarial i usant el hastag
#nadalartà20# i d’aquesta manera es duran a votació i es premiaran els més
tradicionals i els més originals.
Els premis seran xecs regals per consumir als associats d’Arta Empresarial.

Inaguració
La inauguració es farà d’una manera simbòlica un dels primer dies del mes de
desembre.

Més informació
Si necessiteu més informació, ajuda o teniu algun dubte, des d’Artà Empresarial estarem
encantats d’ajudar-vos.
info@artaempresarial.com

