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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 visibilització, 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: 9-10 novembre 2019
Dissabte 
11.00 h. Tothom:    Arribada

Check-in a la RECEPCIÓ del càmping
Recollida del pack de benvinguda i les acreditacions a l'estand d'FLG

10.30 h. Infants:     Jocs a l'aire lliure (al costat de l'estand d'FLG)
13.00 h. Tothom:    Dinar de pícnic: cal portar el propi dinar! A l'àgora, davant del restaurant
14:00 h. Tothom:    Foto de grup (estand d'FLG)
14:30 h. Adults:      TALLER 1: "Qui som l'FLG?" / Benvinguda a les noves famílies (àgora)

Formador/es: junta extensa d'FLG
10.30 h. Infants:     Baby FLG: Dinàmica de coneixença (ludoteca)

Junior: Taller de panellets (sala gran)
Pre i adolescents: Torneig d'esports (exterior)

15:30 h. Adults:      TALLER 2: "Activisme de les famílies LGTBI"
Formador/es: Katy Pallàs i Vicent Borràs

10.30 h. Infants:     Espectacle de titelles (àgora)
16:30 h. Tothom:    Anem a disfressar-nos!
17.00 h. Tothom:    Berenar amb la Castanyera / Photocall (àgora)
18:00 h. Tothom:    Concurs de disfresses i ball (àgora)
20.00 h. Tothom:    Sopar (menjador)
21.00 h. Infants:     Trick-or-treat (zona bungalows) Porteu gominoles i caramels!

Junior / Pre i adolescents: Joc de nit Trick-or-treat (estand d'FLG)
 

Diumenge 
08.00- 09.30 h. Tothom: Esmorzar
10.30 h. Adults:      TALLER 3:  "Apoderem-nos, exercim tots els nostres drets"

Formador/es: Montse Mota i Vicent Borràs
10.30 h. Infants:     Baby FLG: Dibuixem un Castanyer (ludoteca)

Junior: Tallers de manualitats (àgora)
Pre i adolescents: Finals d'esports (exterior)

13.00 h. Tothom:    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?
Passeu per recepció i feu el check-in. Després, recolliu el pack de benvinguda a l'estand
habilitat. Hi trobareu el programa i les instruccions pel cap de setmana.
 
ELS BUNGALOWS i ÀPATS
Els bungalows son per a sis persones. Al web del càmping trobareu com estan equipats (cal
portar tovalloles). Pot haver canvis de bungalow, però sempre de gamma superior. En sortir,
deixeu la roba dins de la bossa groga. Excepte el dinar del dissabte, els àpats són al
restaurant. Recordeu deixar els cotxets fora!
 
ACTIVITATS
Aquest any dedicarem tres tallers molt complets a la formació per adults.
També hi haurà activitats infantils, tallers de manualitats, esports i moltes coses més!
 
PISCINA I SPA
La piscina-spa té un cost extra (els tiquets es compren a la botiga). Cal dur casquet de bany
i tovallola. Els infants hi han d’entrar acompanyats; l'FLG no se'n fa en cap cas responsable.
 
CONCURS DE DISFRESSES
Enguany repetirem el concurs de disfresses amb tres categories que tindran premi:
Premi infantil, Premi familiar i Premi a l'originalitat. Amb desfilada i jurat. Participeu-hi!

FLG-ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI
www.familieslg.org
familieslg@familieslg.org
645 31 88 60

Organitza: Amb la col·laboració de:


