
TROBADA 2017 

 

DIVENDRES 28  abril
 

Sala Experiències
 

18h Benvinguda i presentació

18:30h Familia a la Fuga (6 mesos de viatje pel sudest asiàtic)

21h  Road 4 world ( xerrada i video) 
 

Exterior

18:30h El viatge comença amb companyia (Joc en familia)

20h Picnic sopar col·lectiu (porta el teu sopar per compartir o compra ticket de
sopar al camping, la beguda la posem nosaltres)  



DISSABTE 29 abril 

Sala Experiències

10:30h Sur de l’ India amb Max de Familias en Ruta 

12h Una experiència de voluntariat a l’ India amb Alba del Cid  

16:30h 4 por el Mundo ( 3 anys en autocaravana )

18h Nosaltres 4 viatgem (Turisme col·laboratiu i couchfurfing)

21h Cinema d’animació

Sala Tallers

10h Taller joc i creativitat amb Maria Folch ( en familia)

11:30h Coneix i juga al Joc de Demundus: eina lúdica de creixement 
personal amb Rosa Membrado i Bruno Ketel (en familia a partir de 7 anys)

16:30h Xerrada Educació Integradora amb Eduardo Guedes de la Fundación 
Claudio Naranjo (adults) 

18h Cuidar-se un mateix després de ser mare o pare amb Alba del 
Cid (adults)

Exterior

10-14h Joc Demundus Juga i et coneixeràs, et conèixeran

10:30h Visita a la granja

10:30h Passeig en carro i princesa

11:30h Gimkama: Aventúra’t a la descoberta de l’entorn. (en familia) 

16:30h Taller d’experimentació, manipulació i joc lliure amb l’ 
Asociació Cuca de Llum

17h Passeig en carro i la princesa

18h Visita a la granja

18:30h Contacontes amb Montse de ProvocAccions



DIUMENGE 30 abril
Sala Experiències 

10:30h Viatge en familia ( La volta món en 18 mesos)

12h Nueva York amb nens 

16:30h Makuteros Family Run (del viatge a la televisió) 

Sala Talleres

10:30h Taller de moviment autèntic amb Maria Ribera (adults i nens/es a 
partir de 10 anys)

11:30h Taller Introductori bassat en la Comunicació no Violenta 
amb Elsa Pedrola (adults)

16:30h Taller pares feliços, fills/es feliços amb Carlota Sala (adults)

18h Taller Crea la teva pròpia fulla de ruta cap a una vida 
sostenible amb Yve La Ecocosmopolita (adults i nens/es a partir de 8 anys)

Exterior

10:30 Visita a la granja 

11h Jocs de gran format i taller de fustería amb Alex Rigol 

11:30h Passeig amb carro i la princesa

16:30h Espai d’experimentació amb la Taula de llum

16:30h Taller d’argila

17:30h Conte Kamishibai amb Pilar del Oso

18h Taller de pintura de cares

18h Visita a la granja

19h Espectácle de titelles i clown “Kumulunimbus“ amb Cia Ortiga

20h Pizza de Can Pipirimosca, centre social de permacultura i vida sostenible 
(reserva tickets anticipada al punto d’informació)

21:30h Nit de Foc i percusió (porta el teu instrument)



DILLUNS 1 maig

Sala Experiències

10:30h Road 4 World (viatges i emprenedoria social)

Sala Tallers

11:30h Presentació llibre “Clara i la seva ombra” sobre la prevenció de 
l’abús sexual infantil amb la seva Elisenda Pascual

Exterior

10:30h Taller amb material reciclat amb Ecoimagina

10:30h Pinta el teu somni 

11:30h Contacontes amb Maricuela 

12:30h Rumba catalana amb el grup “El Tinglao” 

13:30h Paella popular (tickets al restaurant del camping)


