
MAIG

18 de maig «ESPAI DE JOC».PORTES OBERTES
A partir de les 18h, a l'Equipament Pl. de la Pau
Vine a conèixer l’Espai de Joc.
Activitat adreçada a infants de totes les edats i les seves famílies.

25 de maig «FESTA DE LA PRIMAVERA»
A partir de les 17h, a l’Escola Montseny
Taller musical, taller de manualitats, exposició de manualitats,
mostra de dansa dels infants...
Activitat adreçada a infants de totes les edats i les seves famílies.
Organitza: Ampa Escola Montseny

JUNY

1 de juny «LES LLAVORS DE LA VIDA»
A partir de les 18h, al Parc de Joan Maragall
A través de diferents jocs sensitius anirem obrint el nostre espai
creatiu origen de l'espontaneïtat i l'autenticitat de l'expressió.
Activitat adreçada a infants de 5 a 9 anys.
Organitza: Estudi de Dansa Tutuguri

8 de juny «BÀSQUET ALS PARCS»
A partir de les 18h, al Parc dels Jocs Jovenívols
Activitat esportiva de bàsquet.
Activitat adreçada a infants d'entre 5 i 12 anys.
Organitza: Club de Bàsquet Sant Just

"Un sol braç no pot abraçar un baobab" (proverbi zande)

DIVENDRES ALS PARCS / activitats per a infants i famílies / del 18 de maig al 6 de juliol
Els divendres s'organitzaran un seguit d'activitats municipals en els parcs del nostre poble amb la col·laboració de
la Xarxa 0-6 de Sant Just Desvern. Cada setmana el programa inclou una proposta de joc diferent, oberta a tothom.
Simultàniament hi haurà una zona perquè els infants puguin dibuixar, i un espai tranquil de conversa, "parlem en
rotllana", adreçat a les famílies que hi vulguin participar.

15 de juny «GAUDEIX DIBUIXANT»
A partir de les 18h, a la Plaça de la Pau
Activitat plàstica per gaudir dibuixant en el «Laberint transparent de les
palmeres». Portes obertes del Carrau Blau i la Galeria Toc.
Activitat adreçada a infants a partir de 2 anys.
Organitza: Taller de Plàstica Municipal Carrau Blau

22 de juny «FESTA DE L’ESCUMA»
A partir de les 17h, al Parc del Canigó
Celebra el final de curs i vine a la festa de l’escuma, amb colors i mú-
sica. No oblidis portar el banyador, ulleres de piscina i xancletes.
Jocs d'aigua pels petits. Venda de refrescos i gelats pels infants.
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.
Organitza: Ampa Canigó

29 de juny «DANSES D’ARREU DEL MÓN»
A partir de les 19h, al Parc de les Basses de Sant Pere
Vine a ballar i cantar amb les danses d'arreu del món.
I a partir de les 21h, celebra la Revetlla de Sant Pere amb la
tradicional botifarrada i música en directe.

JULIOL

6 de juliol «ELS PARCS DONEN JOC. JUGUEM!»
A les 18h, a l'esplanada davant del CAP (Centre d’Atenció Primària)
Jocs per a infants petits i grans.
Organitza: Centre Educatiu Integral Municipal Marrecs


