
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓ I CONVIVÈNCIA FLG- Associació Famílies LGBTI / 2018



 

 

 

Un any més, l’FLG Associació de Famílies LGTBI aposta per una  
Castanyada en família. 

No només es tracta que les famílies passem el dia plegades,  
sinó de visilitat de família LGTBI, formació i convivència.  

Com ja és tradició, anirem al Vilanova Park, un càmping amb 
totes les comoditats i els equipaments per a un esdeveniment 
multitudinari com aquest.  

No hi falteu!  

Les famílies LGTBI juntes tenim força. 



Programa: 10-11 novembre 2018 

Dissabte  
12.00 h. Check-in RECEPCIÓ camping i ESTAND FLG 

12.30 h. Benvinguda i foto de grup 

13.30 h. Dinar de pícnic (cal portar el propi dinar). Davant del restaurant 

15.00 h. Benvinguda noves famílies- Àgora. Zona piscina 

Baby FLG- Sala de jocs / Taller panellets (3-6 anys) sala gran/ Torneig esports  

17.00 h. Maquillatge/ Berenar i festa de disfresses  

20.00 h. Sopar  

21.30 h. Trick-or-treat infantil 

Porteu gominoles i caramels, nens i nenes passaran pels bungalows FLG! 

Diumenge  

08.00- 09.30 h. Esmorzar  

10.15 h. Final esportiva/ Tallers infants 

11.00 h. Premis esportiu 

11.30 h. Parlem de Pride!! 

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 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 FEM QUAN ARRIBEM? 

Quan arribeu al càmping, passeu per recepció, dieu el vostre nom de família i feu el check in.  

Una vegada instal·lats, recolliu el pack de benvinguda a la carpa habilitada. Hi trobareu el 
programa i les instruccions per passar el cap de setmana.  

 

ELS BUNGALOWS 

Els bungalows de la sèrie 400-800 són per a sis persones. Al web del càmping trobareu com 
estan equipats (cal que porteu tovalloles). Pot haver canvis de bungalow, però sempre de 
gamma superior. En sortir, deixeu la roba dins de la bossa groga. Si hi ha qualsevol 
desperfecte, us haureu de fer càrrec de la despesa!  

 

ACTIVITATS 

Aquest any celebren plegades alguns esdeveniments esportius familiars. Cal apuntar-se! A 
més, com sabeu, hi haurà activitats, tallers i moltes coses més.  

 

PISCINA I SPA 

La piscina-spa és un espai fantàstic però té un cost extra (els tiquets es compren a la botiga). 
Recordeu que cal portar casquet de bany i tovallola. Els nens i nenes han d’entrar 
obligatòriament acompanyats. L'FLG no es farà responsable de cap criatura a la piscina.  

 

Llegiu les PREGUNTES FREQÜENTS A LA WEB 

 

Organitza: 

FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGBTI 
familieslg@familieslg.org 

www.familieslg.org 

 

http://www.familieslg.org/projectes-pagina-presentacion/castanyada/

