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AGENDA D’ACTES

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
IGUALTAT DE GÈNERE
11 h, Plaça dels Països Catalans

Un seguit de tallers que donen tanta 
importància a la consciència social com 
a la diversió i entreteniment. Els nens i 
nenes incorporaran un seguit d’hàbits i 
una visió de la importància del respecte 
entre homes i dones mentre es diver-
teixen plegats i es veuen com a iguals. 

DIUMENGE 23 DE DESEMBRE
EL NADAL 
11 h, Plaça dels Països Catalans
El Nadal és a les nostres portes i els comerços associats, 
juntament amb l’Ajuntament, ofereixen tallers de Nadal per 
a tota la vila, fent que tant grans com 
petits es diverteixin plegats i celebrem 
junts aquests dies freds i feliços.



L’Ajuntament de Premià de 
Mar engega una nova pro-
posta d’activitats lúdiques i 
educatives per gaudir en fa-
mília. Cada tercer diumenge 
de mes trobareu activitats i 
tallers per tal que la canalla 
aprengui sobre diferents 
temàtiques com ara medi 
ambient, patrimoni històric 

del poble o esport, entre d’altres, sempre de manera 
divertida, animada i passant-ho d’allò més bé. Veniu als 
Diumenges en Família de Premià de Mar d’aquest any 
2018 i descobriu tot un món de possibilitats. 

Us hi animeu?

DIUMENGE 25 DE FEBRER
INAUGURACIÓ 
11 h, Plaça dels Països Catalans
En aquesta inauguració dels Diumenges 
en Família ens divertirem de la manera 
més esbojarrada amb els inflables més 
divertits. Saltar, jugar i passar-ho molt 
bé serà l’objectiu d’aquest tercer diu-
menge de febrer que no oblidareu i que 
farà que tingueu moltes ganes de tornar 
a repetir.

DIUMENGE 18 DE MARÇ
PATRIMONI HISTÒRIC AMB LA FESTA ROMANA
11 h, Museu romà

En aquest segon diumenge temàtic us fem una 
proposta apassionant i plena d’història, prepa-
rada pel Museu Romà, animeu-vos a descobrir 
l’estil de vida dels romans i la seva cultura. Hi 
haurà espectacles, fires, 
tallers i també activitats 

per a la canalla, on podran aprendre 
gaudint sobre una de les civilitzacions 
que més han marcat la nostra cultura.

DIUMENGE 15 D’ABRIL
FAMÍLIA I MEDI AMBIENT
11 h, Plaça dels Països Catalans
Commemorant el dia de l’aigua del pas-
sat 22 de març, l’Ajuntament de Premià de 
Mar conjuntament amb Sorea organitza una 
sèrie de tallers d’allò més instructius i engresca-
dors perquè la canalla aprengui sobre el reciclatge, 
la sostenibilitat de l’aigua i el medi ambient. Entre altres 
activitats, els petits crearan objectes amb material reciclat, 

faran jocs amb aigua, es disfressaran i pe-
dalejaran per crear energia i fer crispetes! 
No us ho podeu perdre!

DIUMENGE 20 DE MAIG
MUNTANYA I  AVENTURA
11 h, Plaça dels Països Catalans
Arriba al poble el diumenge amb més adrenalina i 
emoció que mai hàgiu vist. Els nens i nenes que hi 
vinguin no oblidaran l’imponent rocòdrom, el di-
vertit pont de mico i els arriscats inflables d’obs-
tacles. Adaptat per a totes les edats i totalment 
monitorat, sigueu valents i veniu a gaudir de les 
proves que us tenim preparades per a tots i totes! 

DIUMENGE 17 DE JUNY
L’ESTIU
11 h, Plaça dels Països Catalans

Arriba l’estiu i la calor... No hi ha res millor 
que superar la calor amb una bona ruixada!  
Amb el tercer diumenge de juny us portem 
l’activitat més refrescant i animada de les 
que hi pot haver. Tres inflables d’aigua amb 
tobogans ben lliscants, piscines i obstacles 
aquàtics que us faran riure, saltar i sobretot 

mullar-vos de valent. L’única condició és 
tenir moltes ganes de gresca i d’una bona 
remullada! Veniu a donar la benvinguda 
a l’estiu en aquest refrescant diumenge 
de juny!

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
EL MÓN DEL CIRC
11 h, Plaça dels Països Catalans

El fantàstic món del circ arriba al nostre 
poble amb aquest taller on els parti-
cipants podran aprendre, practicar i 
demostrar les seves habilitats amb els 
malabars, els plats xinesos, el diàbolo 
i molts més. També hi tindrem una fira 
inflable que és una zona lúdica per a tota 
la família di-

vidida en 4 jocs de precisió. Voleu 
formar part per un dia d’aquest 
meravellós circ que formarem 
entre tots plegats? Animeu-vos a 
provar i a riure moltíssim!

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE
HÀBITS SALUDABLES I ESPORT

11 h, Pavelló Voramar
En els diumenges en família no hi podia faltar 
un dia per gaudir i aprendre de l’activitat 
esportiva. Competicions, activitats i tallers 
relacionats amb l’esport 

i els hàbits saludables on tant pares 
com fills podran participar fent exerci-
ci i divertint-se plegats. Una proposta 
engrescadora i molt moguda que us farà 
suar de valent.


