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Aquest proper diumenge 16 de juny, de 10:00h a 14:00h, la Penya Blaugrana, amb la col•laboració 
d'entitats locals, organitza la Novena Festa de la Infància, al ZEM Can Magí. 
• La entrada és lliure per a tothom 
• Les edats a les quals va dirigida a festa és de 3 a 12 anys 
• Aquests son els 3 eixos principals de les activitats que es faran durant el matí: 
• Esportius: tot tipus de activitats que les diferents entitats convidades desenvoluparan en el seu 
espai i temps assignat. 
• Lúdics/culturals: actuacions (mags, pallassos, etc), tallers de pintura, jocs de taula, globoflexia, 
pintacares,  jocs de estratègia, 
• Sostenibles: activitats relacionades amb educació i coneixement del reciclatge i del medi ambient 
• Les entitats participen de forma desinteressada 
• I fi de festa amb escuma per refrescar a tothom! 
Us hi esperem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

9a Edició de la Festa de la Infància 2019 
El passat diumenge 16 de juny va tenir lloc la 9a edició de la Festa de la Infància organitzada per la 
Penya Blaugrana de Sant Cugat. 
La Festa de la Infància està organitzada per la Penya Blaugrana de Sant Cugat, tot i que compta amb 
nombroses entitats veïnes que col·laboren desinteressadament 

•         L’entrada va ser gratuïta per a tothom i tots els nens i nenes de Sant Cugat van poder participar 
•         Totes les activitats són gratuïtes 
•         Només en l’àmbit del futbol, van participar 200 nens aproximadament distribuïts en 20 equips de 7 

escoles santcugatenques (Pi d’en Xandri, Gerbert d’Orlhac, Collserola, Avenç, Santa Isabel, Thau i 
Turó de Can Mates) 

•         La participació total al llarg del matí s’estima entre 600 i 700 nens i nenes 
•         Es van oferir  un munt d’activitats sempre intentant conscienciar als nens amb una sèrie de valors 

sota el paraigües dels jocs i l’esport. En aquesta edició es va treballar els valors del reciclatge i la 
sostenibilitat; la igualtat de gènere; i la normalització de la discapacitat dins d’una societat moderna i 
avançada 

•         Joan Robots va desenvolupar un taller de maquetació de robots amb material reciclat 
•         Teampartners, empresa de gestió esportiva, va treballar valors de la igualtat de gènere i motivació 

personal en el seu taller 
•         L’empresa Lu2 va oferir una proposta de jocs de taula que potencien capacitats tan emocionals com 

cognitives 
•         A l’espai d’Escacs de Sant Cugat es van poder realitzar partides simultànies 
•         L’empresa Dart Attack va realitzar un taller amb pistoles NERF amb molt d’èxit 
•         MAC va realitzar una espectacular actuació d’arts marcials 
•         TB Kids va tornar a realitzar en aquesta edició un fantàstic taller de robòtica 
•         La festa va finalitzar amb un bany d’escuma a càrrec de Dinamiks 
•         El màgic Ury va sorprendre als infants amb els seus trucs de màgia 
•         El pallasso Ronald McDonald va aparèixer de forma sorprenent al mig de la festa i tots els nens el van 

voler saludar 
•         L’acte el va conduir un any més pel Cap d’Esports del Tot Sant Cugat Àlex López 

  
Els dos directors de la Festa, l’Esther Alòs i el Joan Carles Galofré, van agrair a totes les entitats 
col·laboradores, a tots els membres de la Junta Directiva de la Penya, així com als voluntaris, la feina 
feta per aconseguir el gran èxit que entre tots es va poder  assolir. 
 

 










