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Veniu a celebrar l’aniversari, la trobada d’amics i 
família,...  

 
Us proposem gaudir d’una ACTIVITAT LÚDICA adreçada 

infants i adults   
+ ús de la zona de pícnic (podeu fer ús de les barbacoes) 

o + DINAR al restaurant  
 

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 (a partir de Sant 

Joan) 
Parc infantil 
Servei de bar 

Zones de pícnic 
Restaurant (a partir d’octubre) 

Itineraris de natura 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: ANIMA’T  Celebracions 
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 a la zona pícnic  o  dinar al restaurant 
18.00 h. Aprox. Final Jornada   Fins un altre !! 
 
Horari del Parc: (OBERT caps de semana i festius) 
Horari Primavera: (18 de març a 19 juny): 9.30 h 19.00 h  
Horari d´Estiu (24 de juny  al 4 de setembre): de 9.30 h a 20.00 h 
Horari Tardor (del 1 de setembre al 6 de novembre: de 9.30 h  a 19.00 h 
Horari Hivern (del 12 de desembre al 11 de desembre): De 9.30 h a 18.00 h 
*Primavera i Estiu oberts tots els dies. 
*Tardor i Hivern oberts caps de semana i festius. 
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS :       
. Si desitgeu podem personalitzar l’activitat amb l’amfitrió (nom, aficions, anècdotes,...). 
. Adaptem l’activitat al grup participant (famílies, adults,..) 
. Detall / regal final per a cada participant. 
. Cal dur roba i calçat còmode.          
Itinerari de bosc  per descobrir la natura  -  Parc Natural del Montseny 
Per  a famílies amb infants de totes les edats 
Per conèixer,  per explorar, per experimentar i per gaudir. 
Descoberta de la natura  a través de jocs lúdics d’experimentació (lupes, binocles,...). 
L’activitat fomenta els valors ambientals (coneixement, sensibilitat, respecte,...) 
Durada: 2 hores aprox. 
**Adaptem el recorregut, ritme i continguts a l’edat dels infants. 
 
Tresor amagat pel bosc!   
Per a  famílies amb infants de 3 a 8 anys 
Us agradaria trobar un tresor?  Ens endinsarem al bosc i haureu  de superar proves i reptes 
(jocs lúdics ambientats adaptats a l’edat) 
Regal final per tots els participants (tresor) 
L’activitat fomenta els jocs cooperatius, el coneixement de l’entorn natural i la imaginació. 
Durada: 2 hores aprox. 
 
A la recerca del Tresor!! 
Per a famílies de totes les edats 
Us agradaria trobar un tresor?  Abans haureu de superar un seguit de proves  (jocs lúdics 
ambientats  adaptats a l’edat) 
** Aquesta activitat, els jocs són més dinàmics que l’opció “Tresor Amagat pel bosc” 
L’activitat es desenvolupa en diferents esplanades envoltades de natura. 
Regal final per tots els participants (tresor) 
L’activitat fomenta els jocs cooperatius, el coneixement de l’entorn natural i la imaginació. 
Durada: 2 hores aprox. 
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Joc d’orientació 
Per a famílies amb infants  a partir de 5 anys 
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. 
 
Gimcana Rural  -Jocs tradicionals i de cucanya 
Per a famílies amb infants de  totes les edats 
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. 
**Adaptem els jocs a l’edat dels infants 
 
Gimcana Fotogràfica 
Per a grups d’adults / joves (que disposin de càmera o telèfon mòbil) 
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. 
 
El Gran Concurs del Pebrot Vermell 
Vora el rierol, per equips,  haureu de superar un seguit de proves, preguntes i  endevinalles. 
Quin equip guanyarà el Pebrot vermell???? 
Activitat amb proves tranquil·les. 
 
Totes les activitats són familiars i estan adreçades a infants i adults. 
 
L’ESQUIROL NO desenvolupa activitats adreçades exclusivament a grups 
d’infants. 
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MENÚ CAP DE SETMANA al Restaurant 
Cada cap de setmana hi ha un menú amb entrant,, 
2on, postres, pa i aigua. Begudes a part. 
Menú infantil. 
**Si és un aniversari les postres pot ser pastís. 
Espelmes a càrrec del grup. 
**Menú actualitzat a la web del parc segons temporada. www.parcdegualba.cat 
 
**Disposem de menús per intoleràncies i al·lèrgies. 
 
 

PREUS: (podeu escollir els serveis) 
 
PREUS ZONA PÍCNIC: 

ENTRADES 
ANTICIPADA 

SENSE RESERVA 

segons disponibilitat 
Picnic Picnic+Piscina Picnic Picnic+Piscina 

0-2 Gratuït 
3-13 anys 5 € 9 € 6 € 10 € 

A partir 14 anys 5 € 10 € 6 € 11 € 

* Piscina a partir del dia 23 de juny fins al 11 de setembre (segons disponibilitat, sense reserva 
no es garanteix l’accés).  

PREUS DINAR AL RESTAURANT: 
Menú adults: 24 € 
Menú infants (fins a 14 anys): 13 €  
IVA INCLÒS 
 
PREUS ACTIVITATS: 
1 Activitat lúdica: 15 € / adult                           12 € / infant 
**Grup mínim 15 pax. o pagar grup mínim  
** 10 % de descompte per a grups  superiors  a 30 participants 
 
IVA INCLÒS 
 
 
 
 
OBSERVACIONS: 
NO es permet menjar fora de l'àrea de Picnic / Barbacoa . Us recordem que estem en un PARC 
NATURAL i NO es permès de posar música NI el bany a la riera. En aquesta zona, els gossos son 
benvinguts sempre i quan vagin lligats i es recullin les seves deposicions. 
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Ús zona pícnic 

Les barbacoes NO es reserven, hi ha prou barbacoes per a tots els assistents. 

El preu INCLOU:  

o  Accés 
o Aparcament 
o Taules de pícnic reservades 
o Zona de focs  Parcs Infantils  
o Itineraris senyalitzats fins el Mirador del Salt 
o Camp de futbol rural  
o Sanitaris i W.C. adaptat per a minusvàlids  

El preu NO INCLOU:  

o Llenya ni carbó ( 5,00€/unitat ) 
o Graelles ( Amb la compra de llenya i/o carbó us facilitem una graella amb 

fiança fins a la seva devolució ) 

A tenir en compte  

 Si no es fa el pagament de les entrades NO es garanteix l´accés. El mateix dia NO es 
gestionen reserves, l’hora màxima d’atenció de peticions de reserva son les 16.00 del 
dia anterior a la data en que volgueu venir. 

 Tindreu les taules necessàries reservades a la zona de picnic amb el nom de la reserva 
que ens heu facilitat. A l’entrada us informarem on estan ubicades. 

 Les barbacoes NO es reserven, hi ha prou barbacoes per a tots els assistents. 
 NO es permet menjar fora de l’àrea de Picnic / Barbacoa 
 Us recordem que estem en un PARC NATURAL i NO es permès de posar música NI el 

bany a la riera. 
 En aquesta zona, els gossos son benvinguts sempre i quan vagin lligats i es recullin les 

seves deposicions.  

Política de cancel·lacions  

Cal informar-ho via correu electrònic (com a màxim a les 16 hores del dia abans de la reserva)  

Teniu 2 opcions:  

 Sol·licitar la devolució de l´import de les entrades menys un 10% de despeses de 
gestió. 

 Canviar sense cost les entrades per una altre data (abans del 08/12/2022). 
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Activitat i reserves 
 . 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. 

 . L’Esquirol solament fem reserves de l’espai si escolliu opció amb ACTIVITAT. 


