
Festa Infància 5ª Edició 2015 

Aquest proper dissabte 13 de juny, de 10:00h a 14:00h, la Penya Blaugrana, amb col•laboració 
d'entitats locals, organitza la cinquena Festa de la Infància, al ZEM Can Magí. 
• L’entrada és lliure per a tothom 
• Les entitats es poden promocionar, si així ho desitgen 
• Les edats a les quals va dirigida a festa és de 3 a 12 anys 
• Aquesta festa té com a finalitat transmetre als nens una sèrie de valors. Aquest any ens focalitzem 
en la sostenibilitat i la igualtat de gènere 
• Les entitats participen de forma desinteressada 
• L’oferta és molt variada: globoflexia, pintacares, inflable, jocs de estratègia, jocs de taula, 
gimcana... i moltes més sorpreses. 
• I fi de festa amb escuma per refrescar a tothom! 
Us hi esperem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 



5a Edició de la Festa de la Infància 2015 
Dissabte 13 de 10:00h a 14:00h va tenir lloc la 5a edició de la Festa de l Infància amb una 
participació d’uns mig miler de nens i nens que van anar a gaudir de les activitats que la Penya 
Blaugrana de Sant Cugat havia organitzat per aquesta jornada festiva. 
 
• És una festa que organitza la Penya Blaugrana de Sant Cugat, però que ho fa amb la col•laboració 
d’entitats locals 
• La festa va estar conduïda per l’Àlex López (Cap d’Esports Diari de Sant Cugat i Tot Sant Cugat), 
que va fer tasques d’Speaker amenitzant tot el matí i informant en tot moment de les diferents 
activitats que s’anaven produint 
• L’entrada era lliure per a tothom 
• Les edats a les quals va dirigida a festa era de 3 a 12 anys 
• Aquesta festa té com a finalitat transmetre als nens una sèrie de valors. Aquest any ens hem 
focalitzat en la sostenibilitat i la igualtat de gènere 
• L’oferta era molt variada: globoflexia, pintacares, inflable, jocs de estratègia, jocs de taula, 
gimcana... I fi de festa amb escuma que va refrescar a tothom! 
Es va realitzar un sorteig d’una samarreta del FC Barcelona, un campus d’una setmana d’estiu a 
l’EFHS i una caixa de galetes Vitela gentilesa de l’empresa Naturpan. 
  
Algunes entitats van fer promocions especials per aquell dia: 
Qguay 
15% descompte en tots els seus serveis 
Dinamiks 
Promoció 15% de descompte als nens/es que s’apuntin a les últimes places de colònies d’estiu el 
mateix dia 
LU2 
10% de descompte en tots els jocs que s’adquireixin durant la festa 
Centre Mèdic Can Mora 
Si penjaves la foto d’un photocall que van instal•lar al seu Facebook, entreves en un sorteig de dues 
entrades al parc del Tibidabo. 
Vas 
Recollir invitació a la taula de l’organització per gaudir de 15 minuts gratuïts el mateix dissabte de les 
14:00h a les 16:00h 

 



















13 de Juny de 2015

PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT

de 10:00h
a 14:00h

LOCALITZACIÓ
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del Vallès
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41.4806°N 
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ENTITATS COL·LABORADORES

CEIP COLLSEROLA

www:pbsantcugat:com
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Zona A

Partits de futbol entre l’Escola Gerbert d’Orlhac, 
el CEIP Collserola i l’Escola Hristo Stoichkov de la 
Penya Blaugrana

Zona B

Lleure esportiu i educatiu amb una gimcana per la 
igualtat de gènere “Circuit de reptes” a càrrec de 
Teampartners

Zona C

Repartiment de sucs a càrrec de McDonalds
Actuació de 12h a 13h d’en Ronald McDonald

 
Zona D

Conta contes a càrrec del Bufamots

Taller d’anglès a càrrec de Kids&Us

Jocs de taula familiars a càrrec de Lu2

Globoflèxia, pinta-cares, perruqueria de trenes,  
taller de “Reciclem junts” i taller de relaxació a 
càrrec de Qguay

Punt informatiu de la Penya Blaugrana de Sant 
Cugat del Vallès

Taller de jocs d’enginy i “Jenga XXL” a càrrec de 
Dinamiks

Zona E

Atracció inflable per reciclar saltant! de l’Agència 
de Residus de Catalunya
(activitat a partir de 3 anys)

Taller de dibuix a dins del Bus School de Jovi

Fi de festa de 13:30h a 14:00h amb canó 
d’escuma a càrrec de Dinamiks
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