
Festa Infància 7ª Edició 2017 

 Aquest proper diumenge 11 de juny, de 10:00h a 14:00h, la Penya Blaugrana, amb la col•laboració 
d'entitats locals, organitza la Sisena 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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 
Entitats que hi participen 



 



 

7a Edició de la Festa de la Infància 2017 
Mig miler de nens i nenes van participar aquest passat diumenge 11 de juny al camp municipal de Can 
Magí de les diferents activitats que la Penya Blaugrana de Sant Cugat els hi havia preparat 
conjuntament amb diferents entitats. 
Utilitzant l’esport com a eina, els diferents tallers volien transmetre una sèrie de valors, entre els que 
es destaquen la cultura de l’esforç i la igualtat de gènere. 
Els campions europeus d’acrobàcies en arts marcials MAC van realitzar tallers explicant diverses 
tècniques de defensa personal. Van realitzar l’exercici amb el que competiran el mes de juliol als EEUU 
on lluitaran per aconseguir el títol mundial en la especialitat. 
Les escoles Gerbert d’Orlhac, Collserola, Santa Isabel i Thau van participar en un campionat de futbol 
7 en les categories de 3r i 4t de Primària. 
Els nens i les nenes es van poder refrescar gràcies a la festa de l’escuma que va servir per finalitzar la 
diada. 
La jornada la va conduir, un any més i de forma magistral, el col•laborador habitual de la Penya i Cap 
d’Esports del Tot Sant Cugat l’Àlex López. 

 







































11 de Juny de 2017

PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT

de 10:00h
a 14:00h

LOCALITZACIÓ

FESTA DE LA

INFÀNCIA
Camp

Municipal

Can Magí

Sant Cugat

del Vallès

ENTITATS COL·LABORADORES

CEIP COLLSEROLA

www:pbsantcugat:com

X



Zona A

Partits de futbol entre l’Escola Gerbert d’Orlhac, 

el CEIP Collserola, l’Escola Thau Sant Cugat, 

l’Escola Pi d’en Xandri i l’Escola Santa Isabel

Zona B

Lleure esportiu i educatiu amb una gimca-

na per practicar la teva agilitat a càrrec de 

Teampartners

Exhibició i taller d’arts marcials a càrrec de MAC

10:30: Taller per treballar la disciplina

11:00: Taller per treballar el respecte

11:30: Taller per treballar la confiança
12:00: Taller per treballar la comunicació

12:30: Exhibició dels Demo Teams de Sant Cugat

Zona C

Repartiment de sucs a càrrec de McDonald’s

Actuació de 12h a 13h d’en Ronald McDonald

 

Zona D

Punt informatiu de la Penya Blaugrana de Sant 

Cugat del Vallès 

Jocs de taula familiars a càrrec de Lu2

Tallers infantils i “pintacares” a càrrec de 

MediFIATC

Globoflexia i “Photocall” a càrrec del Centre 

Mèdic Can Mora 

Fem pizzes amb el restaurant Mezzanotte

Taller de contes a càrrec de l’Associació Anita 

per a la cura del càncer infantil

Tallers de menjadores per ocells a càrrec de 

l’Associació el Mussol

Tallers de psicomotricitat, jocs amb plastelina i 

pintures a càrrec de El Gat

Zona E

Fi de festa de 13:30h a 14:00h amb canó 

d’escuma a càrrec de Dinamiks (es recomana 

portar banyador, tovallola i xancletes)

Concurs i jocs d’habilitat a càrrec del Club 

Qbasquet Sant Cugat

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS MAPA DELS ESPAIS
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Totes les activitats són gratuïtes Totes les activitats són gratuïtes

Sorteigs de diversos 
premis entre ells una 

tablet o material esportiu


