
 

Informació general Castanyada 2017 
Jornades de Formació i Convivència  

Famílies LGBTI 
 

COM HI ARRIBO? 

Ctra Arboç (BV-2115), Km 2,5 Vilanova i la Geltrú. Des de BCN agafeu C32 fins a l’aeroport, C31 
i sortida B-2115 cap a l’Arboç. / Des de Tarragona, per AP7 i C32 (sortida 16), rotonda i sortida 
B-2115. Pareu atenció: el càmping us el trobeu de cop a mà dreta! 
 

QUÈ HEM DE FER QUAN ARRIBEM? 

Les famílies que vénen de cap de setmana, han de fer dues coses: 

✓ Passar per recepció a fer el check-in amb el nom. Us donaran les claus del bungalow que 
us correspon. És probable que no pugueu accedir al bungalow de seguida, us demanem 
paciència i si no hi podeu anar us espereu a fer el pícnic.  

✓ Quan ja sigueu dins del càmping, haureu de passar a recollir el pack de benvinguda. Es 
podrà recollir el pack de benvinguda al lloc que l’FLG habilitarà expressament, al costat 
del restaurant.  

✓ A l’entrada del càmping hi haurà una voluntària de l’FLG que us pot informar. 

Les famílies que vénen a passar el dia: 

✓ En entrar amb el cotxe cal que diguin el seu nom al vigilant perquè us obri la barrera, 
que té la llista de persones que han reservat. 

✓ Heu de recollir també el pack de benvinguda. 

IMPORTANT: Dissabte a les 12.30 h haureu de ser al restaurant/sala per la benvinguda oficial. 
Tot seguit sortirem a fora per la FOTO de grup. 

ELS BUNGALOWS 

A causa del gran nombre de sol·licituds, s’assignaran els bungalows per rigorós ordre 
d’inscripcions. Tots els bungalows de què disposem seran de la mateixa categoria 800 o superior. 
No s’admeten animals dins dels bungalows. 

Recordeu que només podeu entrar un cotxe per bungalow. Si veniu en dos cotxes, n’haureu de 
pagar l’aparcament. Comenteu-ho a recepció.  

POLSERES  

Dins del pack de benvinguda, a part de materials, hi trobareu el programa i una polsera. La 
polsera de color carbassa identifica totes aquelles persones que hagin reservat els àpats. Cal que 
us la poseu per entrar al restaurant. Pels que vénen un dia les polseres seran d’un altre color. 

 



 

ELS ÀPATS 

Els àpats es fan dins del restaurant-bufet lliure en una sala que s’habilita exclusivament per a 
nosaltres. Recordeu que a la pensió completa hi entra el sopar de dissabte, esmorzar i dinar de 
diumenge. El dinar de dissabte és de pícnic i cal que us porteu. 

Importantíssim que no entreu al restaurant fins que us ho diguin les voluntàries, hem de deixar 
primers que els cambrers habilitin l’espai. 

QUÈ CAL PORTAR 

Per al bon progrés de l’activitat cal que porteu: 

✓ Tovallola (als bungalows no n’hi ha). Si voleu saber de què disposeu entreu al web del 
càmping i mireu a Bungalows. Allà veureu com estan equipats. 

✓ Tovallola, vestit de bany i casquet de bany, imprescindible tot si us voleu gaudir de l’spa. 
Els tiquets es poden comprar a recepció i al súper i costen 5€ per persona. Les criatures 
han d’anar acompanyades. 

✓ Caramels per a donar als nens i nenes quan truquin a la porta del vostre bungalow. 
✓ Disfresses (les persones que es vulguin disfressar per participar de la festa).  

LA LOTERIA DE NADAL 

Les persones que teniu reservades les participacions de la loteria FLG, i les que en voleu adquirir 
ara, les podeu recollir a la paradeta de marxandatge. 

IMATGES I XARXES SOCIALS 

Les sortides de l’FLG són sortides de visibilitat. LES FAMÍLIES QUE NO VULGUIN QUE ELS SEUS 
INFANTS APAREGUIN FOTOGRAFIATS, ens han d’escriure a familieslg@familieslg.org. Penseu 
que no podem controlar el fet que totes les criatures surtin a les fotos, us demanem que ho 
digueu si us trobeu el cas. Es la vostra responsabilitat que no apareguin a les fotos de grup. 

TALLERS INFANTILS  

Pel bon funcionament de les activitats demanem a les famílies que respectin els horaris de 
menjador i que quan acabin els tallers infantils ajudin a recollir a la comissió lúdica. El taller de 
panellets és a la mateixa sala on mengem i cal deixar-la com l’hem trobada. FLG es reserva el 
dret de fer modificacions en els tallers segons el nombre d’infants i disponibilitat. 

INFORMADORS 

Les persones que col·laboren voluntàriament amb l’FLG ho fan desinteressadament, qualsevol 
ajuda és benvinguda.  Per tal de facilitar el bon funcionament del cap de setmana —sobretot en 
l’entrada de dissabte— podeu trobar informadors amb armilla voluntari que us poden donar un 
cop de mà si el necessiteu. 

NO HE VINGUT MAI A CAP SORTIDA! 

Si no heu vingut mai a cap sortida de l’FLG, no patiu, us donarem la benvinguda i poc a poc us 
anireu trobant en família. Si els vostres infants no coneixen ningú, és important que participin 
de les activitats que ja estan dividides per edats i centres d’interès. 

http://www.vilanovapark.com/
http://www.vilanovapark.com/bungalows/serie-800/
mailto:familieslg@familieslg.org


 

MAPA DEL CÀMPING 

Aquest càmping és molt gran, és com una ciutat petita, per tant és important que aprenguem a 
orientar-nos. Només quan entreu, us diran on es troba el vostre bungalow. Després us podeu 
dirigir a la sala restaurant que tenim per a nosaltres per qualsevol informació inicial que 
necessiteu. 

 
 

 

 

       


