
ACTIVITATS Juny
Dimarts i dijous (maig i juny), de 10.00 a 11.00

TAITXÍ TXIKUNG
Activitat per a gent gran
Zona al costat de l’àrea per a gossos (plaça de les Glòries)
Descripció: si t’agrada cuidar-te i mantenir un estil de vida actiu, vine a fer salut i esport al parc 
de les Glòries!

Dissabtes, entre les 11.00 i les 14.00h fins al desembre

ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ I JOC LLIURE
Activitat infantil. Està pensat per a infants d’entre 0 i 8 anys d’edat.
Zona al costat de la Gran Clariana (plaça de les Glòries)
Descripció: Espai de joc creat amb estructures de psicomotricitat, jocs sensorials, creació lliure 
amb fusta natural, espai de relax, sorral de cereals… Diferents ambients que apropen al món 
dels infants, ple de sensacions on ells són els protagonistes.

Dijous 27 de juny, 20h (Organitza La Farinera)

WANDERING ORQUESTRA
Una boja i inusual orquestra cerca lloc per fer el seu concert.

ACTIVITATS Juliol
Dijous de 20 a 21 h, del 2 al 25 de juliol (Organitza La Farinera)

Taller ensinistrament mascotes 
L’objectiu d’aquest taller és assolir els coneixements necessaris per una tinença responsable i 
una relació sana, equilibrada i beneficiosa entre amo i gos. Els dimarts es faran les sessions 
teòriques a La Farinera i els dijous sessions pràctiques al Parc de les Glòries. 

DILLUNS, 15 DE JULIOL (Concert del Festival Musica als Parcs) 

Ernest Pipó – Edu Pons Duo. 21 h.
Parc de les Glòries
*previ al concert es farà una visita guiada (teatralitzada) al parc

Dijous 25 de juliol, 20h (Organitza La Farinera)

REVOLUCLOWN
Un espectacle de clown on un grup de pallassos arriben per A fer la revolució creant una 
autèntica aventura èpica, entusiasta i amb molta diversió. Més que un espectacle de carrer, és 
un estímul per trobar la manera de construir la comunitat a través del joc i l'alegria; una 
reapropiació simbòlica de l'espai, el teatre, la ciutat i la vida.

DIMARTS, 30 DE JULIOL  (Concert del Festival Musica als Parcs)

Aslan Ensemble. 21 h.
Parc de les Glòries
*previ al concert es farà una visita guiada (teatralitzada) al parc


