
 

RUA DE SANTA CREU 2012 

Les olimpíades 

Anima’t a participar a la Rua d’enguany, prevista pel dia 6 de maig, i endinsa’t a la 

HISTÒRIA ANTIGA de les Olimpíades amb el Déu Zeus, els esportistes forçuts, 

les gregues que encenen el foc olímpic, les petites flames olímpiques i les petites 

corones de llorer. 

A més, tindrem amb nosaltres una gran carrossa on hi haurà un petit partenó i el 

peveter on cremava el foc olimpic. 

Ajudan’s a reviure aquella época de la història on mentre es feien els Jocs Olímpics, hi 

havia “LA TREBA SAGRADA”. Un missatge de pau entre totes les nacions o en aquella 

época poblats. 

ANIMEU-VOS I ENS HO PODEM PASSAR MOLT BÉ!!!! 

Recordeu que, com cada any, la Rua de Santa Creu l’organitza, juntament amb 

l’ajuntament de Figueres i l’Ettore, totes les Associacions de Mares i Pares de les 

escoles de Figueres (AMPES), per tant, només poden participar a la Rua, les famílies 

que siguin SOCIS DE L’AMPA. 
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