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Veniu a gaudir d’una jornada al  
PARC NATURAL DEL MONTSENY  

 
ACTIVITAT LÚDICA  

+ DINAR en el restaurant o ús de la zona de pícnic 
 

Animadors amb més 20 anys d’experiència!! 
 
Parc Mediambiental de Gualba  
Situat al massís del Parc natural del 
Montseny. 
www.parcdegualba.cat 

Espais exteriors amplis 
Piscina per l’estiu 

Servei de bar 
Zones de pícnic 

Sala per reunions 
Restaurant 

Itineraris de natura 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: ANIMA’T  EMPRESES 
PROPOSTA Parc Mediambiental de Gualba 2023 
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HORARI ORIENTATIU:  
11.00 h. Trobada al Parc 
                Presentació equip d’animadors 
11.30 h.  Inici Activitat  
13.15 h. Final Activitat / servei  de bar 
14.00 h. Dinar restaurant o ús zona pícnic 
18.00 h. Aprox. Final Jornada   Fins un altre !! 
 
 

MENÚ TEMPORADA AL RESTAURANT (brassa, 
amanides,...) A consultar. 
 

PROGRAMA D’ACTIVITATS: 
 
 Les activitats tenen la finalitat de crear un espai de relacions 

interpersonals i un clima lúdic i distès. 
 
 Les activitats fomenten els valors d’equip (treball, comunicació, 

resolució de conflictes, cooperació,...). 
 

 Adaptem l’activitat escollida als objectius específics que l’empresa 
consideri. 

 
Fem equip!! “O què som...??” 
En petits equips, haureu de superar un seguit de REPTES (orientació, enginy, creativitat,...) on 
la cooperació, la comunicació, el bon treball en equip, us ajudarà!! 
Guanyarà l’equip que més reptes superi. 
Durada: 2 hores aprox. 
 
Gimcana Fotogràfica “Observem??” 
En petits equips (3-4 persones / equip), amb l’ajuda de la vostre càmera o telèfon mòbil, 
haureu de fotografiar un seguit de fotografies  prefixades (paisatge, flora, moviment, 
emoció,...). 
Un jurat escollirà les millors fotos i les puntuarà.   Quin equip guanyarà?   Espais delimitats. 
Durada: 2 hores aprox. 
 
Joc d’orientació “ No perdem el nord” 
En petits equips i amb l’ajuda d’un mapa i brúixola haureu de localitzar i superar diferents 
proves situades i amagades pels entorns.  Continguts bàsics d’Orientació. 
Espais delimitats. 
Durada: 2 hores aprox. 



 

C/ Alfou,10 local 5   08440 Cardedeu Bcn 
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73 

info@naturailleure.com    www.naturailleure.com 
 

 
Gimcana Rural  “Un toc lúdic” 
Per equips, haureu de competir de manera sana  en diferents proves; punteria, relleus, 
enginy,... 
L’activitat fomenta el treball d’equip, la cooperació, el saber jugar,... . 
Durada: 2 hores aprox. 
 
PREUS: (podeu escollir els serveis) 
1 Activitat lúdica: 15 € / pax. 
**Grup mínim 15  pax. o pagar grup mínim  
** 10 % de descompte per a grups superiors a 30 pax. 
**A concretar preus per sortides familiars. 
Menú dinar a concretar. A partir de 16 € entre setmana. 
Ús zona pícnic/taules:  5 € / pax. 
Feix de llenya/carbó: 5 € 
Ús piscina (en temporada):  5 € / pax. 
 
IVA INCLÒS 
 
OBSERVACIONS: 
. En cas de pluja o mal temps l’activitat s’adaptarà a un espai interior (sala). En aquest cas es 
realitzarà el Gran Concurs. Cal concretar-ho amb la reserva i sempre queda condicionat per la 
disponibilitat  que el Parc disposi de sala interior. 
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 % del total. La resta es pagarà 
el dia de l’activitat / servei. 


