Dissabte
Ma
Arribada, muntatge i acreditacions
Treball d’equip (opcional)
14.00h

Diumenge

Dinar col·lec u

Tarda

08.30h

Esmorzar i

15.00h

Batucada

15.15h

Benvinguda i Parlaments

10.00h

Acció simbòlica

15.30h

Presentació Encoratja’t i
taula rodona

10.15h

Espais de reﬂexió +
MoviRal·li

18.00h

Tallers simultanis al Castell

13.00h

Comiat

21.00h

Sopar

22.30h

Concert

desmuntatge campament

BENVINGUDA INSTITUCIONAL— Marta Vilalta i Torres, directora general de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, Elisabet Ferreres i Vergés, Alcaldessa
de Montesquiu, i Sheila Beltran, Presidenta de la Federació Catalana de l’Esplai
ENCORATJA’T— Presentació de la nova proposta educa va
TAULA RODONA: Per què educar en i per la igualtat? Reptes i claus
Equip CREA. Universitat de Barcelona.
Núria Solsona . Experta en coeducació.
Gemma Altell . Directora tècnica Fundació Surt.
Vicent Borrás. Vicepresident associació famílies LGTBI.

Organitza:

Amb el suport de:

Que cal portar
•

Dinar de dissabte

•

Carmanyola, coberts i got

Com arribar

•

Tendes, màrfega i sac de dormir

Transport públic

•

Lot

R3 - Rodalies Renfe

•

Pancarta del vostre esplai

Tren de Puigcerdà. Direcció Ripoll.
Parada: St. Quirze de Besora
(1h 50min des de Sants Estació)
Transport par cular.

Inscripcions

Com arribar-hi

Inscripció 5€
Inclou pensió complerta, inscripció a les
tècniques i record del Movidic 2017!

Hi haurà habilitada una zona d’aparcament que us indicarem més endavant.
Si veniu en autocar feu-nos-ho saber

STAFF
Necessitem de l’ajuda de totes i tots perquè les jornades siguin un èxit.
Caldran mans a par r de divendres i també dissabte durant el ma=,. Indiqueu en el full
d’inscripció quines persones podeu estar disponibles des de divendres i quines podeu
col·laborar en tasques generals durant el ma= de dissabte.
Les persones que s’incorporin divendres soparem i dormirem a la casa de les Codines i
ens incorporarem a la dinàmica general a par r de dissabte al ma=.

Organitza:

Amb el suport de:

