CASTANYADA

Famílies lgtbi 2016
Un any més l'FLG aposta per una Castanyada en família. Com l’any passat anirem al Vilanova Park, un
càmping amb totes les comoditats per a un esdeveniment multitudinari com aquest. No només es tracta
de passar el dia en família, sinó de visilitat de família LGTBI, formació i convivència. Us deixem algunes de
les informacions pràctiques i us informem d’algunes de les activitats que farem:

PROGRAMA 29-30/OCT.
Dissabte
12.00 h. Check-in
12.30 h Benvinguda de la presidenta i FOTO DE GRUP

13.30 h. Dinar de pícnic (cal portar el propi dinar)
15.00h. Cafè-taller adults 1
16.00 h. Taller infantil/ preadolescents/ Baby FLG 2
17.00 h. Berenar i festa de disfresses

Bungalows

20.00 h. Sopar
21.30 h. Trick-or-treat infantil.

PORTEU GOMINOLES I CARAMELS, que nens i nenes
passaran pels bungalows FLG!

Diumenge
09.30 h. Esmorzar
11.00 h. Tallers adults 3/ Joc de pistes
13.00 h. Dinar i comiat
16.00 h. Check-out

COM S’HI ARRIBA?
Ctra Arboç (BV-2115), Km 2,5 Vilanova i la Geltrú
Des de BCN agafeu C32 fins a l’aeroport, C31 i sortida B2115 cap a l’Arboç. / Des de Tarragona, per AP7 i C32
(sortida 16), rotonda i sortida B-2115. Pareu atenció: el

Els bungalows de la sèrie 800 tenen capacitat de fins a 6 persones. Al web del càmping
trobareu com estan equipats (no disposen
de tovalloles). En sortir, cal deixar-lo com
l’heu trobat i la roba dins de la bossa groga.
En cas que hi hagi desperfectes, les famílies
s’hauran de fer càrrec de la despesa.

Serveis addicionals
Els serveis de piscina i spa tenen un cost
extra de 4€. Cal portar casquet de bany i
tovallola. Els nens i nenes han d’entrar obligatòriament acompanyats d’una persona
adulta. L'FLG en cap cas es fa responsable
de vigilar cap criatura a la piscina.

càmping us el trobeu de cop a mà dreta!

familieslg@familieslg.org

Si voleu tenir WI-FI, consulteu quan arribeu
a recepció.

PROGRAMA

Infants i normativa
‘CHECK IN’ I PACK DE BENVINGUDA
Quan arribeu al càmping, passeu per recepció, dieu el vostre nom de família i feu el check in per recollir
la clau del vostre bungalow. Una vegada estigueu instal·lats, passeu a recollir el pack de benvinguda per
la sala polivalent. Dins del pack hi trobareu el programa i les instruccions per passar el cap de setmana.

TALLERS DE PANELLETS - ACTIVITAT INFANTIL ACOMPANYADA
Ja és tradició el taller de panellets; farem pastetes i després de fer-los ens els menjarem! Aquesta activitat és acompanyada, preguem als pares i mares que estiguin amb els infants durant l’activitat. Responsables: Josep Vidal i Isabel Marcos. (A les 16 hores a la sala polivalent.)

TALLER PREADOLESCENTS:

VOLUNTARIAT

“El silenci fa mal. Com actuar davant una
situación de bullying: ”

Si voleu ajudar la Comissió Lúdica o a l’organització en alguna tasca escriviu-nos un correu.

Com sabeu, els adolescents que viuen cada dia en
els instituts moltes vegades pateixen situacions
d’assetjament o bé en són testimonis. Aquestes
vivències sovint tenen conseqüències nefastes i les
seqüeles s’arrosseguen de per vida.

VULL UNA SAMARRETA

Hem pensat que seria bo per als nens i nenes d’entre 8 i 13 anys que puguin parlar-ne amb professionals per adquirir les eines i les estratègies per acabar d’una vegada amb aquesta lacra.

Parada de merxandatge: dissabte de
16 h a 17 h i diumenge de 10 a 13 h.
NO atendrem fora de l’horari previst.

Aquest TALLER ESTÀ PENDENT DE CONFIRMACIÓ

CHECK IN

Si ets testimoni o vius el maltractament en la teva
pell, cal que actuïs, perquè el teu silenci fa molt de
mal.

El chek-in es farà a partir de les 12 h de forma
esglaonada. TINDRAN PRIORITAT D’ENTRADA LES
FAMÍLIES AMB NADONS.

Amb el suport de:

RECORDEU!
En acabar els tallers, ajudeu a recollir. Els
infants són responsabilitat de cada pare i
mare: no hi ha servei de canguratge.

PROGRAMA

Tallers i formació
TALLERS 1: Com apoderem els nostres infants a l'escola
Són moltes hores les que les criatures passen a l’escola. Com a pares i com a mares els hem de donar les
estratègies i eines perquè entenguin i expliquin a l’aula el seu model familiar. De vegades no és fàcil i
van apareixent obstacles en el camí. Intentarem fer més pla el trajecte cap a l’escola amb aquest taller
d'apoderament. (A les 14 hores a la terrassa amb el cafè.)

TALLER BABY FLG 2: Què esperar dels propers anys? Famílies LGBTI, en què són diferents
Quan arriba una criatura a la família arriben també els reptes. És una aventura que cal anar experimentant: com els expliquem que tenen dues mares o dos pares? Com els expliquem la seva arribada? Els nostres rols, com ens els plantegem? Cada dia hem de donar explicacions arreu del nostre model de família,
com ho encarem i com li demostrem que ho fem al nostre fill/a? Aquestes i moltes preguntes més ens
arriben els primers anys de vida i cal sentir-se preparat. (A les 17 hores a la piscina.)

TALLERS 3: En què ajuda a les famílies una entitat com la FLG: eines, programes i xarxa
Ens els darrers anys FLG centra la seva activitat i els seus esforços en tres eixos: convivència, visibilitat i
educació. Enguany hem fet les primeres Colònies FLG per a nens i nenes i és un projecte ambiciós que
enforteix els vincles entre les criatures i que volem que es consolidi. Hem estat finalistes al Premio Constanza Alarcón a la Innovación Social amb el Programa PEER Escoles Rainbow i intentem fer formació a
mestres. Volem garantir formació, discurs i un entorn segur i acollidor per a les famílies. En aquest taller
t’ho expliquem tot. (A les 11 hores a la piscina.)

familieslg@familieslg.org / https://www.facebook.com/FLGfamiliasLGTB / Tel.: 645318860

