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APODERAMENT

maig

Amb motiuFAMÍLIES
del Dia internacional
de les
LGTBI
famílies, el Dia contra la lgtbifòbia i les Festes
de Maig de Badalona, celebrarem el dia de les
famílies en una jornada plena d’activitats. No
us ho perdeu!

ACTIVISME

GÈNERE

Organitza:

Celebrem el Dia
de les Famílies
a Badalona!

INSCRIPCIONS
ESCOLA
Per poder fer una previsió, apunteu-vos!
Activitats gratuïtes

Al Centre Cívic Can Cabanyes
Ubicació: Rambla de Sant Joan, 59-77, 08917
Badalona

Amb la col·laboració de:

Com arribar-hi: Amb metro L2 (línia lila), parada Pep
Ventura o Gorg. En cotxe: autopista C32 sortida Badalona
centre. Pàrquing amb 2 hores gratuïtes al Centre
Comercial Màgic (a 7 minuts caminant).

Programa de la jornada - 18 de maig del 2019
11:00 h Benvinguda i parlaments
11:30 h Racó nadons 0-3 anys [fins les 16:00 h] (organitza Baby FLG)
11:30 h Taller de massatges per nadons [cal portar una esterilla i crema de massatge] (organitza Baby FLG)
*Les places pel taller de massatges són limitades! És imprescindible inscriure's amb antelació!
12:00 h Contacontes: L’Aran i les paraules màgiques (a càrrec de l’Anna Godoy)
12:30 h Taller de massatges per nadons [cal portar una esterilla i crema de massatge] (organitza Baby FLG)
*Les places pel taller de massatges són limitades! És imprescindible inscriure's amb antelació!
12:30 h Taller artístic sobre el conte L’Aran i les paraules màgiques (a càrrec de l’Ivan Godoy)
13:30 h Dinar familiar (cadascú porta el seu menjar i beguda)
15:00 h Taller de manualitats infantils rainbow
16:00 h Taller de pancartes reivindicatives pel Pride 2019 (organitzen FLG i Chrysallis Cat)
16:00 h Jocs infantils (organitza FLG)
17:00 h Contacontes: Cinco diademas para Matilda (organitza Chrysallis Cat)
18:00 h Lectura del manifest contra l'lgtbifòbia i per la diversitat familiar (organitza Tornem-hi!)
18:30 h Passi de curts el·laborats pels joves de Badalona (organitza Badiu Jove)
19:00 h Comiat

Organitza:

Amb la col·laboració de:

