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Des dels inicis dels temps hem sentit que existeix aquesta rivalitat; 
 
Que si les noies són més espavilades i més 
presumides! ... 
Que si els nois més bèsties i pensant amb el 
futbol! ... 
Anem a comprovar si les històries són veritat o 
tant sols són llegendes que perduren dins el 
temps. 
 

 
Creieu que la rivalitat existeix o tant sols són històries? 

 
L’Esquirol Natura i Lleure us proposa un divertit joc, amb un munt de proves 
esbojarrades, on poder passar un bona estona. 
Proves d’habilitat manual, força, velocitat, relleus, intel·ligència, ...  

 
“NOIS contra NOIES” 

Activitat personalitzada amb els nuvis (nom, aficions,...) 
Detall / regal per a tots els participants 

Durada: 1,5 hores aprox. 
 
 
 

ESPAI:  Masia Can Mateuet (Cànoves – Vallès Oriental)       
www.canmateuet.com 
 
Podeu escollir els serveis desitjats. 
Espai a compartir amb altres possibles usuaris 
 

 ACTIVITAT LÚDICA “LA LLUITA DEL TEMPS” 
 DINAR  i/O SOPAR en menjador exclusiu. 
 
 

PROGRAMA:   ANIMA’T COMIATS   
PROPOSTA LA LLUITA DEL TEMPS Jornada d’un dia 2023 
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HORARI ORIENTATIU Can Mateuet: (a consultar horari de tarda- nit) 
11.00 h. Trobada a Can Mateuet. 
                Presentació equip d’animadors 
11.30 h.  Inici Activitat  
13.15 h. aprox. Final activitat 
              Refrigeri  (opcional) 
14.00 h. Dinar 
18.00 h. Aprox. Final de la jornada.   
            Fins un altre !! 
 
 
MENÚ 1 
Primers 
Fideus rossejats, fideus negres, arròs casolà, arròs amb bolets i pernil de gla, espaghetti amb crema de bolets, 
pastís de ceba escalivada, amanida catalana, amanida amb fruits secs i formatge de cabra o amanida de 
verduretes i romesco. 
Segons 
Rostit de vedella amb puré de patata, vedella amb fricandó, porc a l’aroma de mostassa amb suquet de bolets i 
ceba, rostit de pollastre amb botifarres o orada amb verduretes. 
 
Postres, vi, aigua, pa i cafè 
 
**Tot el grup ha d’escollir un sol menú o màxim dos. 
**Servit amb cambrers. 
 
MENÚ 2 “Compartim” 
Entrants (a compartir tots els plats entre taules) 
Patates braves 
Fideuà 
Torrada amb escalivada 
Xarrup de crema freda (segons temporada 
Gotet de poma caramel·litzada  i fruits secs i bescuit  
 
Segon (a escollir un plat per tot el grup) 
Fricandó de vedella 
Bacallà a la Vizcaína 
 
Postres, vi, aigua i cafè 
 
**Servit amb cambrers  **Tot el grup el mateix menú 
 
MENÚ 3 “Especial grups grans” 
Plats: (a escollir un 1er i un 2on)  
Amanida catalana, Fideus rossejats, Pollastre al forn amb patates i/o Arròs a la cassola. 
Postres, vi, aigua i cafè 
**Tot el grup ha d’escollir el mateix menú. 
**Servit amb cambrers. 
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MENÚ INFANTIL (per tots els menús) 
Primer: Macarrons  
Segon: Pit arrebossat  amb patates 
Postres (gelat o ...) 
Aigua 
 
 
**Disposem de menú especial per vegetarians,  al·lèrgies,... . 
 
PREUS: (podeu escollir els serveis) 
Menú 1 amb servei de cambrer:  27 € / adult / àpat        
Menú infantil: 15 € / infants / joves de 4 a 14 anys 
                            9 € / infants fins a 3 anys  
**Grup mínim 12 pax. o pagar el grup mínim. 
 
Menú 2  Compartim: 30 € / adult       
**Grup mínim 15 pax. o pagar el grup mínim en tots els menús. 
 
Menú 3 Especial grups grans: 25 € / adult     
**Grup mínim 45 pax. 
 
Ampolla de cava: A concretar segons cava. A partir de 8 € / ampolla 
 
1 Activitat lúdica(qualsevol dia a qualsevol hora): 15  € / adult      12 € / infant 
**Grup mínim 15 pax. o pagar grup mínim  
**10 % de descompte per a grups a partir de 35 pax. 
 
Ús d’espai (2 a 3 hores)– Grups que desitgen fer activitat lúdica i marxen (no es queden a dinar):  5 € / pax. 
**Grup mínim 15 pax. o pagar grup mínim 
**Si reserveu el dinar o sopar, l’ús de l’espai ja està inclòs. 
 
IVA INCLOS 
 
 
 
OBSERVACIONS GENERALS: 
. Cal dur roba i calçat còmode. 
. En previsió de pluja o mal temps, l’activitat s’adaptarà a un espai interior. Condicionada per la disponibilitat de 
Can Mateuet d’espais interiors. 
. Per formalitzar el servei cal fer un pagament a compte del 20 %. La resta es pagarà el dia de l’activitat / servei. 


