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DISSABTE

dates

entrada funcionament

activitats especials i actes

cultura popular

DIUMENGE

DILLUNS

31

1 TANCAT

càpsules clausures

sortida

horari

preu
Des del dimecres 27 de desembre de 
2017 fins al dimecres 3 de gener de 2018 
(diumenge 31 desembre i dilluns 1 de gener, tancat)

Participant /dia  2€

Acompanyant / dia  0.5€

Abonament per tres dies 5€

Parc Fondo d'en Peixo

Av. del canal

27, 28,29 i 30 de desembre i 
2 de gener de 16h a 20h. 
3 de gener de 10h a 13h 

Serveis de guarda-roba i bar

Colla Bastonera del Prat Colla de Diables del PratYoga

Robòtica

Conta contes i Biblioteca

Taller creació instrument de 
percussió “Krestatum Ass. 

de percussió Afrobrasilera”

Taller de Camarlecs. 
Conte de la Nit de Reis 

i Carter Reial

Vermut musical amb la 
Tresca i la Verdesca

(a les 12h)

Associació Gegantera Delta 
del Prat de Llobregat

Ass. Amics de la 
Sardana del Prat

Colla Gegants 
del Prat de Llobregat

Colla Gegants 
del Prat de Llobregat

Danses del Prat 
Ass. Picacrestes

Presentació de la cançó 
i coreografia “Ja venen” 

i Batucada Krestatum

27
DIMECRES

*Activitats de cultura popular de 17 a 20h 
*Càpsules tots els dies de 17h a 19:30h, menys 3 de gener de 12 a 13h 
*Les clausures són d’entrada lliure a les 20h al patí de l'escola.

    Aforament limitat.

    Els menors de 6 anys han d'estar             
    acompanyats d'un adult. 

    Els infants no podran sortir si no 
    és amb un adult fins els 11 anys     
    inclosos. 

    A les 19.30h es tanca la 
    venda d’entrades.

    Es permeten els cotxets per a infants         
    menors de 2 anys. La resta romandran                     
    obligatòriament al servei de 
    guarda-roba amb un cost d’1 euro. 

2
DIMARTS

3
DIMECRES



entitat edaTSactivitat

AEiG Anton Vilà Pigments tribals (Pintar Cares)

Qui s’amaga a la selva (Joc)

Jumanji (Experiments)

El temple maleït (Joc de l’oca)

Quina fauna (Manualitats)

La gran aventura de la selva
(Jocs Gegants)

Enganxa’t a la selva
(Taller de xapes)

Sentim la selva
(Psicomotricitat)

La cova del xaman
(Túnel del terror)

El Clauer de Mogli
(Taller clauer)

L’hort salvatge
(Taller plantes)

Ludoteca

Laboratori artístic

Jocs en xarxa

Musical Dance

El cau dels infants
(Espai petits)

Tot allò que m’ensenya la 
selva (Jocs Cooperatius)

Campament base 
(Esports adaptats)

AEiG Conxita 
Busquets

Ass. Lleure 
Imaginarium

Esplai el Globus

CE Sant Pere 
i Sant Pau

Colla de 
Diables del Prat

Esplai GISC

Activitats familiars

    Aforament limitat.

    Els menors de 6 anys han d'estar             
    acompanyats d'un adult. 

    Els infants no podran sortir si no 
    és amb un adult fins els 11 anys     
    inclosos. 

    A les 19.30h es tanca la 
    venda d’entrades.

    Es permeten els cotxets per a infants         
    menors de 2 anys. La resta romandran                     
    obligatòriament al servei de 
    guarda-roba amb un cost d’1 euro. 

activitats permanents
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AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA ANTON VILÀ
C. Cadaquès nº7 1ª planta (Edifici del Mercat Pl. Blanes)

aeigantonvila@gmail.com / www.antonvila.org

AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CONXITA BUSQUETS
C. Santiago Russinyol,8 bis

conxitabusquets@hotmail.com / www.conxitabusquets.wixsite.com/aeig

Ass. lleure imaginarium
C. del Mariscal Joffre, 3

Tel. 620 871 839 / imagin@pinguprat.cat / www.pinguprat.cat

centre d’esplai el globus
Passatge Arús, 12

Tel. 93 370 90 04 / esplai@elglobus.org / www.elglobus.org

ce sant pere i sant pau
Plaça de l’Església, s/n

Tel. 93 379 02 20 / stpereistpau@gmail.com / www.santpereisantpau.cat

esplai gisc
C. Riu Ebre, s/n

Tel. 93 370 19 17 /giscosme@fundesplai.org

colla de diables del prat
diables@colladediablesdelprat.com

www.colladediablesdelprat.com

entitats organitzadores


