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El circ, els personatges de Peppa Pig, la tecnologia i l’esport protagonitzen aquesta nova edició

El Festival de la Infància ofereix nous activitats i
experiències per a tota la família
Del 27 de desembre al 4 de gener es celebra el Festival de la Infància,
que torna a la seva cita anual al recinte de Montjuïc de Fira de
Barcelona amb una infinitat d'activitats lúdiques, esportives, creatives,
culturals i musicals a les quals se suma per primera vegada un circ que
oferirà espectacles amb trapezistes, malabars i clowns per compartir en
família durant les vacances nadalenques. En aquesta edició, el Festival
incorpora, a més, altres iniciatives com un parc temàtic protagonitzat
pels personatges de la sèrie de dibuixos animats Peppa Pig amb
música i tallers, i el certamen de lleure i experiències multimèdia, XD
Young Fest. Així, el Festival de la Infància cobrirà diferents franges
d'edats, presentant propostes d'oci per a nadons, nens, adolescents,
familiars i acompanyants.
En la seva 52 edició, el Festival de la Infància continuarà amb les propostes
d'activitats per les quals ha esdevingut l'esdeveniment educatiu i
d'entreteniment infantil més important de Barcelona i un dels més veterans
de Catalunya, oferint diversió a nens i grans amb experiències lúdiques que
fomenten també la pràctica esportiva, els espais d'aventura, els hàbits de
vida saludable i valors com la solidaritat, el civisme, el respecte a la
diversitat i al medi ambient.
Com a novetat, aquest any el festival ampliarà l'oferta de les activitats més
tradicionals (màgia, teatre, titelles, pallassos i cançons) concentrades a
l'escenari del palau núm.1 i estrenarà un gran circ patrocinat per la cadena
de supermercats Lidl que amb clowns, xanquers , trapezistes, forçuts i jocs
malabars farà les delícies dels més petits. Els actors del circ realitzaran cada
dia una 'cercavila' en què desfilaran amb un gran elefant de cartró pedra i
altres personatges que ompliran de màgia el saló.
Es potenciaran, així mateix, les noves tecnologies en jocs educatius
interactius, a més dels continguts relacionats amb l'ecologia, el reciclatge i
l'alimentació. Paral·lelament, es reorganitzarà la zona esportiva que oferirà
multi experiències en col·laboració amb diverses federacions esportives, la
Secretària General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i el Club
Super3.
A més, amb l'objectiu d'oferir el millor entreteniment a nens i joves de
diferents edats, el Festival de la Infància suma enguany a la seva agenda
tradicional dos atractius esdeveniments: "Un dia amb Peppa, el Festival"
adreçat a nens i nenes d'1 a 6 anys i el XD Young Fest per a nois i noies a
partir de 10 anys.
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Incorpora el parc
temàtic “Un dia amb
Peppa, el festival”
protagonitzat pels
personatges de la
famosa sèrie

XD Young Fest ofereix
diversió a nois i noies
de 10 a 14 anys

Tecnologia, esport i
alimentació saludable
són àmbits destacats
d’aquesta edició
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El Festival de Peppa Pig oferirà dues sessions diàries de 4 hores del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de
gener perquè els més petits de la casa interactuïn amb fins a 15 personatges de la popular sèrie televisiva.
Aquests els guiaran per una dotzena d'espais que recrearan els habituals escenaris que apareixen en els
dibuixos animats. Allà es desenvoluparan diferents tallers, música i espectacles que permetran al públic
infantil compartir exclusives experiències amb la família Pig al complet i altres protagonistes com la mestra
de l'escola bressol Madame Gazelle o Suzy Sheep. L'accés a aquest esdeveniment requerirà una entrada
a part que costarà 19 euros i que donarà dret a entrar també en el Festival de la Infància i l'XD Young Fest.
Precisament, el certamen XD Young Fest aquest any estarà totalment integrat al Festival, aportant cinc
zones i noves activitats, tallers i jocs orientats a adolescents d'entre 10 i 14 anys. Així, en l'àmbit X-Sports
destacaran un skate park, una pista d'autos de xoc, esports extrems i d'aventura; a Technology,
experiències de realitat virtual, realitat augmentada i robòtica; en Gaming, simuladors, videojocs d'esport,
estratègia o habilitats; en Music, concerts, tallers Dj i música electrònica; i en Tendències, activitats i
tallers de moda, bellesa, Do it yourself, arts escèniques o fins i tot grafits.
L'entrada conjunta per al Festival de la Infància i l'XD Young Festival costa 12 euros. Hi ha preus especials
per a col·lectius com famílies nombroses, monoparentals, majors de 65 anys i discapacitats, així com dels
packs de 10 entrades per a grups o per venir més d'un dia. Aquest any l'horari s'amplia una hora i
romandrà obert de 10.00 a 20.00h.
Barcelona, desembre de 2015

Mª Gloria Dilluvio / Mª Dolors Herranz
Tel. (+34) 93 233 21 72 - 25 41
gdilluvio@firabarcelona.com
mdherranz@firabarcelona.com
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Fitxa tècnica
Festival de la Infància 2015-2016
Edició
52ena
Periodicitat
Anual
Caràcter
Obert al públic
Dates
Del 27 de desembre de 2015 al 4 de gener de 2016
Horari
De 10.00 a 20.00 hores
Ubicació
Palaus 1, 2 y Plaça de l’Univers. Recinte de Montjuïc
Superfície ocupada
45.000m2
Expositors
80
Àrees
- “Un dia amb Peppa, el festival”. Adreçat a nens i nenes d’1 a 6 anys. Parc temàtic basat en
la sèrie de dibuixos animats Peppa Pig amb música, espectacles, tallers i 15 personatges.
- Festival de la Infància. Adreçat a nens i nenes de 5 a 9 anys. Més de 100 activitats
relacionades amb l'aventura, la tecnologia, l'esport, el civisme, la creativitat i imaginació, el
medi ambient, l'alimentació o la música, entre d'altres temes.
- XD Young Fest. Dirigit a nois i noies de 10 a 14 anys. Cinc zones: X-Sports (skate park,
motor, esports extrems i d'aventura); Technology (realitat virtual, realitat augmentada,
simuladors, apps); Gaming (videojocs); Music (concerts, tallers Dj); Tendències (moda,
bellesa, DIY, arts escèniques, grafits ...)
Preus de les entrades
- Festival de la Infància + XD Young Fest (Del 27 de desembre al 4 de gener)
General (no inclou accés a "Un dia amb Peppa"): 12 euros, tot el dia. A partir de les 16h: 9
euros. Menors de 3 anys, entrada gratuïta.
Tarifa reduïda per a famílies nombroses, monoparentals, majors de 65 anys i persones
discapacitades: 7 euros

Fira de Barcelona
www.firabarcelona.com

Pack de 10 entrades (vàlides per a diferents dies): 90 euros
Socis Club Super3: Gratuït els dies 31 de desembre i 1 de gener. Imprescindible presentar el
carnet a la taquilla.
"Un dia amb Peppa, el festival" (Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener).
Sessió matinal: 10: 30h a 14: 30h. Sessió tarda: 16: 00h a 20: 00h
General: 19 euros (inclou accés al Festival de la Infància + XD Young Fest)
Menors d'1 any gratuït
Pack Peppa Family: 64 euros (grup de 4 persones de la mateixa família)
Organitza
Fira de Barcelona
Presidenta del Comitè Organitzador
Helena Rakosnik
Director
Josep Antoni Llopart
Relació amb els mitjans
Maria Dolors Herranz – Mª Gloria Dilluvio (Festival de la Infància + XD Young Fest)
Tel. 93 233 25 41 - 93 233 21 72 - mdherranz@firabarcelona.com - gdilluvio@firabarcelona.com
Mónica Poggio (Un dia amb Peppa, el festival)
Tel. 616 928 091
monica.poggio@creativoseducativos.com

Acreditacions de premsa
Del 27 de desembre al 3 de gener. De 10.00 a 15.00h
Mostrador de premsa ubicat a la entrada de Servifira (Plaça d’Espanya / cantonada Av. Paral·lel)

Web
www.festivalinfancia.com
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Amb un circ, titelles i conta-contes el Festival renova l'aposta pels espectacles tradicionals

El Festival proposa més de 100 activitats lúdiques,
esportives i educatives per a tots els públics
El Festival de la Infància torna aquest Nadal al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona amb més
d'un centenar d'activitats dedicades a l'aprenentatge i a la diversió de nens i nenes, a les quals se
suma per primera vegada un circ que amb els seus trapezistes, malabars i clowns oferirà
espectacles inoblidables per a tota la família.
A més de les activitats dedicades a jocs, aventures, esports, tecnologia, valors cívics i hàbits saludables,
enguany el Festival recuperarà els formats de diversió més clàssics i ampliarà l'oferta dels espectacles
tradicionals com màgia, teatre, titelles, pallassos i cançons, concentrats a l'escenari del palau núm.1, i
estrenarà un gran circ patrocinat per la cadena de supermercats Lidl que amb clowns, xanquers,
trapezistes, forçuts i jocs malabars farà les delícies dels més petits. Els actors del circ realitzaran cada dia
una 'cercavila' en què desfilarà un gran elefant de metall reciclat de més de tres metres d'alçada i altres
personatges que ompliran de màgia el saló.
Es potenciaran, així mateix, les noves tecnologies a través d'un taller de robòtica amb Lego, així com els
jocs educatius interactius, a més dels continguts relacionats amb l'ecologia, el reciclatge i el respecte al
medi ambient.
L'alimentació saludable serà un altre dels àmbits de major rellevància del saló: l'empresa Knorr
promocionarà, a través del seu personatge 'Capità Knorr', l'hàbit de consumir fruites i verdures, recreant a
la sala un hort sostenible, mentre la marca d'olis i fruits secs Borges cada tarda a les 17.30h convidarà a
berenar amb pa, oli i xocolata als primers 100 nens que s'apropin a l'escenari. Organitzarà també tallers
de cuina per a nens de 3 a 6 anys i de 7 a 12 que elaboraran receptes fàcils i delicioses.
El 29 de desembre Borges rebrà, a més, la visita de l'escriptora i dissenyadora Pilarín Bayés, que contarà
contes de Nadal als nens mentre realitzarà dibuixos en una gran pissarra a l'escenari del palau núm.1.
L'empresa Llet Nostra habilitarà un espai en el qual es difondran els valors de la ramaderia responsable i
mostraran al públic com es muny una vaca lletera.
Paral·lelament es reorganitzarà la zona esportiva que oferirà multi experiències en col·laboració amb una
vintena de federacions esportives, amb la Secretària General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona i el Club Super3.
Els nens podran participar en gimcanes, recórrer el circuit de l'empresa d'automoció Audi Attitudes a bord
de petits cotxes que funcionen amb bateria, fer una volta en caiac en una piscina o participar en les
demostracions de judo, aikido, jiu jitsu, kendo, i nihon tai jitsu realitzades a l'estand de la Federació
Catalana de Judo. Per la seva banda, la marca Actimel estrenarà al Festival un circuit d'aventura que
inclourà la pràctica de diversos esports. Tampoc hi podia faltar la presència del FC Barcelona que, a
través de la seva Fundació, recrearà camps de futbol on nens i nenes aprendran valors com el respecte a
l'adversari. A més, el 4 de gener l'estand rebrà la visita d'alguns jugadors del primer equip que firmaran
autògrafs als seus seguidors i jugaran amb alguns d'ells un mini partit.
Barcelona, desembre 2015

Fira de Barcelona
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L'accés al parc de Peppa Pig inclou l'entrada al Festival de la Infància i al XD Young Fest

Peppa Pig i els seus personatges participen al
Festival de la Infància
"Un dia amb Peppa, el festival", un parc temàtic que recrea l'univers dels entranyables personatges
de la famosa sèrie de dibuixos animats, estarà per primera vegada al Festival de la Infància des del
27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener perquè els nens de 0 a 6 anys puguin gaudir d'una
infinitat d'activitats i interactuar amb Peppa i la seva família.
Entrar a "Un dia amb Peppa, el festival" serà com traspassar la pantalla de la televisió per endinsar-se en
l'autèntic món de la famosa porqueta. En un espai de 2.000m2, els nens i les seves famílies podran
divertir-se en aquesta macro producció que, gràcies a decorats de més de set metres d’alçada i a una
completa escenografia, serà el reflex d'alguns dels ambients més emblemàtics de la sèrie.
En aquest parc tan especial, els nens podran interactuar i fer-se fotos amb Peppa i el seu germà George,
els avis, papà i mamà Pig, Suzy Sheep o Madame Gazelle. També podran gaudir de diferents atraccions,
com ara pujar al tren de l'Avi Pig o lliscar pel tobogan-dinosaure de George. La lluna d'Emily Elephant, la
gimcana del Senyor Potato, o el cotxe de papà Pig els permetran explorar tot l'univers de Peppa i
participar en diverses activitats basades en els episodis de la sèrie que posaran a prova la creativitat dels
més petits amb jocs, dibuixos, música i coreografies. A més, podran assistir a les actuacions en directe en
què els personatges ballaran al ritme de les cançons més conegudes de la sèrie amb danses sorprenents,
disfresses i regals.
"Un dia amb Peppa" és una creació especialment indicada per a nens i nenes de 3 a 6 anys que es
realitzarà en dues sessions diàries de 4 hores de durada. L'accés val 19 euros i inclou l'entrada al Festival
de la Infància i l'XD Young Fest.
Peppa Pig és una sèrie infantil creada per Astley Baker Davies i coproduïda per eOne que ja ha recorregut
els cinc continents i ha estat traduïda a més de 40 idiomes. S'emet a Espanya a través del canal Clan TV.
El tour "Un dia amb Peppa" 2015 conclou al Festival de la Infància de Barcelona després d'haver visitat
amb gran èxit Gran Canària, Tenerife, Madrid i Marbella.
D'aquesta manera, el món de Peppa Pig farà créixer les propostes per als més petits que, un any més
ofereix, al Festival de la Infància, l'esdeveniment nadalenc educatiu i d'entreteniment infantil més
important de Barcelona
Barcelona, desembre 2015

Prensa “Un dia amb Peppa, el festival”
Mónica Poggio
Tel. 616 928 091
monica.poggio@creativoseducativos.com
http://www.festivalinfancia.com/undiaconpeppapig
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L'entrada del Festival de la Infància inclou l'accés al XD Young Fest

Experiències multimèdia, esports i espectacles
protagonitzen el XD Young Fest
El XD Young Fest se celebrarà en el marc del Festival de la Infància per
satisfer la demanda d'entreteniment de nois i noies entre 10 i 14 anys,
que podran participar en una llarga llista d'activitats distribuïdes en 5
àrees denominades X-Sports; Gaming; Technology; Music i Trends que
proposaran experiències relacionades amb la tecnologia multimèdia,
balls urbans, 3D, esports, així com concerts, tallers de màgia, grafit,
maquillatge i bodypainting, entre moltes d’altres. Un skate park i una
pista d'autos de xocs completaran les propostes del festival,
dissenyades per oferir una estona d'oci i entreteniment 'a mida' dels
adolescents.
Aquest any, el XD Young Festival estarà integrat al Festival de la Infància per
oferir als joves d'una franja d'edat compresa entre els 10 i 14 anys activitats
de diversos àmbits. Així, en el sector 'Gaming' els nois podran practicar jocs
virtuals centrats en els esports, com Mario Kart 8, Fifa 16 o Rocket League;
o el Super Smasch Bross o el Skylanders, al costat d'altres ‘games’
dedicats a les aventures i habilitats diverses com el Minecraft, Super Mario
3D World o El Llibre de les Pocions.
D'altra banda, a la zona dedicada a la tecnologia, robòtica i al
desenvolupament d'apps, els nois podran viure i aprendre de noves
experiències relacionades amb el món digital i 2.0 com la immersió total en
la realitat virtual. Estaran a disposició del públic els simuladors de Whiplash,
el dispositiu multiús capaç de generar moviments tridimensionals, a càrrec
de l'escola de tecnologia ENTI, o les ulleres anomenades 'Oculus Rift' que
generen la sensació de la tridimensionalitat, que permetran 'entrar' a un
videojoc, observar-lo a 360º o navegar en ambients dissenyats pels
professors de l'escola FX Animation Barcelona 3D School. A més, la
robòtica submarina serà una altra de les grans protagonistes entre moltes
altres activitats tecnològiques de la mà de l'acadèmia d'informàtica creativa
TimeToPlay.
Igualment, s'organitzaran tallers dedicats a l'edició de fotos realitzades a
través dels smartphone. Les demostracions, de 30 minuts de durada i a
càrrec d'Open Studio, congregaran a un màxim de 10 participants en cada
sessió per ensenyar quina aplicació és la més indicada per editar les fotos
digitals i com treure el màxim profit de cadascuna d'elles per publicar a les
xarxes socials els seus millors retrats.

Fira de Barcelona
www.firabarcelona.com

XD Young Festival
ofereix entreteniment
dividit en 5 àrees: XSport, Gaming,
Technoloy, Music i
Trend

Destacaran videojocs,
experiències
interactives en 3D i
tallers sobre
tecnologia digital

L'oferta de música, art,
balls urbans i esports
s'ha dissenyat ad hoc
per als adolescents
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Música, ball, art urbà i esports
Però no tot estarà centrat en les últimes tecnologies: XD Young Festival acollirà en el sector Music and
Trends actuacions i masterclass de balls urbans com el Hip-Hop estil Old School (Breakdance, Locking i
Popping), New School (New Style de Nova York i LA Style de Los Angeles) o el Dancehall, una dansa
urbana amb influències afro que es balla al ritme de la música popular de Jamaica i les Antilles. Totes les
activitats seran dutes a terme pels professors de l'escola Mab Dance Center que, a més de realitzar
exhibicions, implicaran el públic i interactuaran amb els visitants perquè tots aprenguin a ballar hip-hop i a
gaudir de les coreografies més urbanes.
També es realitzaran concerts i sessions de música electrònica amb DJ de l’estudi Plastic, o activitats
centrades en tallers de dibuix i disseny en moda a càrrec d'Art Moda, art urbà amb sessions de grafits de
la mà del centre d'art urbà Rebobinart o malabarismes amb DAPO (draps de colors) duts a terme pels
inventors de la tècnica, Dapostar. Així mateix, realitzaran sessions de màgia amb l'escola 3 de Trébol,
tallers d’auto maquillatge i exhibicions de bodypainting, una tècnica de pintura corporal que transforma el
cos en escultures vivents que executaran els estudiants de l'institut Thuya.
L'esport és un altre dels pilars fonamentals en l'educació i formació dels adolescents. Per aquesta raó, el
XD Young Fest inclourà en les seves activitats cursos d'iniciació, pràctiques i tallers d'un gran nombres de
disciplines esportives, des del beisbol o el softbol fins el tennis, tir amb arc, tir olímpic, bombolla futbol,
corfbol, dards, pitch & putt o vela. Totes les activitats estaran controlades i dirigides per monitors i
membres de les federacions catalanes de cada un dels esports representats.
Una instal·lació dedicada als esports urbans (amb skate park i pumptrack, un circuit amb salts i desnivells),
un gran espai per al làser combat (joc de combat simulat) i una pista per a actuacions de xoc integraran
també l'oferta del XD Young Fest convertint-lo en una de les més completes plataformes d'oci per a joves
adolescents.

Barcelona, desembre de 2015

27 desembre 2015 - 4 gener 2016
recinte montjuïc

GUIA DEL
VISITANT

www.festivalinfancia.com
www.xdyoungfest.com
#festivalinfancia
#xdyoungfest

Amb el suport i la participació de:

3 MONS

DE DIVERSIÓ
Palau 1

SALUT I HÀBITS SALUDABLES
Taller de cuina / Borges
Fes dieta mediterrània amb el teu hort urbà / Fund. Dieta Mediterrànea
Entrena’t amb l’equip Actimel / Danone
Els hàbits de netejar-se les dents amb Signal / Signal i Fundació
Juan Ciudad
Energía saludable para los más peques con Beetal Go /
Beetalgo-Diafarm
Cacaolat Upp, el Cacaolat amb cereals per l’esmorzar dels nens /
Cacaolat Upp
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Benvingut al món del circ! / Ministerio del Interior

10

9

Palau
2

12

21

11

Escenari
infantil

17
24

88

13

16

17

23

1

Restauració
Cotó de sucre i llaminadures / Dulces Coton
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4-6
anys
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anys

LA TecnologIa MÉS DIVERTIDA
Contes personalitzats, carta als Reis Mags, segell personal,
electrònica amb Makey Makey i Minecraft / Time to Play
Juga en familia amb el Periódico i Super Family Hero /
El Periódico
Taller de jocs interactius / NINUS - Audiovisuales Data

Petits grans ciutadans
Apilo XII / Agència Catalana de Residus
Els superplurilingües, l’Escola Catalana em fa plurilingüe /
Departament d’Ensenyament
Taller d’educació viària pràctica / Servei Català de Trànsit
Fes-te expert en emergències. Fes de bomber / Bombers
Fes-te expert en emergències. Fes de mosso / Mossos d’Esquadra
Fes-te expert en emergències. Fes-te explorador del risc /
Direcció General de Protecció Civil
Fes-te expert en emergències. Quan has de trucar al 112 / cat112
Sóm infants, tenim drets / GAIA
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41
41
		
41
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42

Restauració
Elaboració i venda de productes de restauració /
Creperia School Bus
Venda i degustació de gelat-soft i granissats / Helado Express
Creps dolces i salades / Creperia Pecat de Gola
Gastronomia / Prepara la Pasta
Menjar japonés / Be Noodle
Degustació de productes Ato Food Truck /
Departament de Salut
Goofretti
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Jocs Rurals
Hort urbà / Knorr
Aprèn a munyir una vaca amb Llet Nostra / Llet Nostra
Super esport
Concurs de dibuix i rocòdrom / VERI Aigua del Pirineu
Futbol 3x3 / Coca Cola Iberian Partners
Escola de seguretat vial Audi / Audi - Attitudes
Campament, hàbits saludables, esport i solidaritat /
Ejército de Tierra 3ª Suige Pirenaica
Vols probar les Heelys? / Heelys
Valors a través del futbol / Fundació FC Barcelona
Apadrina un pingüí /Tercera Subinspección General del Ejército
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La tecnologia més divertida
Foment del consum responsable mitjançant l’ús d’internet /
Generalitat de Catalunya
Nick i Data en el viatge pel ciberespai / Apdcat
Connecta’t amb seguretat a internet / Centre Internat GenCat
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4
6
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12
14
29

Super esport
Bubble football / Kalise
M’agrada l’esport amb hula hoop / Super3
i Secretaria General d’Esport
Micro-orientació (del 27 de desembre al 1 de gener) /
Federació de Curses d’Orientació de Catalunya
Diverteix-te amb l’esport adaptat! (només 27 des.) /
Federació Catalana d’Esports per a Cecs
Diverteix-te amb l’esport adaptat! Slalom en cadira de rodes
(només 28 des.) / Fed. Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals
Diverteix-te amb l’esport adaptat! Bàsquet amb cadira de rodes
(només 29 des.) / Fed. Catalana d’Esports per a Discapacitats Físics
Coneixement de les diferents arts marcials (del 2 al 4 de gener) /
Federació Catalana de Judo
Supertennis (del 2 al 4 de gener) /
Federació Catalana de Tenis
Piscina de càiacs / Canal Olímpic de Catalunya

Petits grans ciutadans
Gimcana, taller ambiental “La bombeta Marieta”, taller coeducatiu
i contacontes / Diputació de Barcelona
Estimar-lo és cuidar-lo / Col·legi de Veterinaris de Catalunya
El Pop del reciclatge / Agència Catalana de Residus

21
10
16

Imaginació i creativitat
Juguem per créixer / Departament de Benestar Social i Família
Photocall Cilek. La foto creativa / Cilek y la Tienda de la Familia
Puja a l’ambulància i munta la teva! / Sem emergències mèdiques
SERVEI CANVIADORS: Mobiliari infantil Hermex / Hermex

Super esport

Tecnologia

Imaginació i creativitat
Do It Yourself - Modelatge Infantil / Sd Toys
Castell Disney i pintacaritas / Telepizza
Magic World / Fun & Learn
La màgia de la solidaritat de Rotincat / Rotincat
Pinta i salta amb el Comprador / El Comprador
Aprèn amb manualitats / Fund. Infantil por la Protección Familiar
Fes el teu castell de sorra amb KH-7 / KH-7
The Lidl Circus / Lidl
Joc de la ruleta / Alcer
Crea la teva mascota Plops / Areal

Jocs rurals

Petits grans
ciutadans

51

Imaginació i
creativitat

Música i
espectacles

totes
edats

Plaça de l’Univers
37
36
35

50
44
50

34

33

Palau 1

0-3
anys

56

4-6
anys

7-12
anys

totes
edats

Aventura

Parc d’aventura / Diputació de Barcelona

33

48
55
53
		
53
		
53
		
55
54
52

Super esport
Bike trial, BMX, push bike i bicis infantils / Monty
Circuit de bicicletes / Unió Catalana de Bike Trial

37
37

Imaginació i creativitat
Vine a llegir amb nosaltres / Bibliobús de la Diputació de Barcelona

34

Petits grans ciutadans

Passeig amb cotxes patrulla / Guardia Civil
Patrulla amb nosaltres / Mossos d’Esquadra
Passeig amb cotxes patrulla / Policia Nacional

40
40
40

Restauració

43
87
45
87

Aventures

Llaminadures, cotó de sucre i garrapinyades / Juan Francisco Noves
La Xurreria de la Pl. Univers / Llorenç Espinosa

SALUT I HÀBITS
SALUDABLES

Accés preferent activitats: Visitants amb disminució psíquica i física amb 33% de discapacitat. Recolliu el vostre braçalet interactiu al punt d’informació del Palau 2 (vàlid només per a un torn).

35
36

SKATE PARK

STAND 71

PUMP TRACK

STAND 71

LASER COMBAT

STAND 70

AUTOS DE CHOQUE

STAND 64

INICIACIÓ AL BÉISBOL, LLANÇA, BATEJA i
CORRE (del 27 al 30 de Desembre) by FEDERACIÓ
CATALANA DE BÉISBOL i SOFTBOL (FCBS) STAND 76
GALERIA DE TIR OLÌMPIC by FEDERACIÓ
CATALANA TIR OLIMPIC (FCTO)
STAND 77

BUBBLE FÚTBOL by KALISE

STAND 49

INICIACIÓ AL PITCH & PUTT
(del 2 al 4 de Gener) by FEDERACIÓ
CATALANA PITCH&PUTT (FCPP)

GALERIA DE TIR AMB ARC by FEDERACIÓ
CATALANA TIR amb ARC (FCTA)
STAND 78

STAND 76

TRAPEZI i TALLER DE NUSSOS!
(del 2 al 4 de Gener) by FEDERACIÓ CATALANA
VELA (FCV)
STAND 76

FX ANIMATION 3D PLAY EXPERIENCE
by FX ANIMATION
STAND 66

JUGA AMB LES SELECCIONS CATALANES!
KORFBOL (del 27 al 29 de Desembre)
by PLATAFORMA PRO SELECCIONS
ESPORTIVES CATALANES (SECAT) STAND 65

TALLERS TECNOLOGIA I ROBOTICA
by TIME TO PLAY

STAND 73

TALLER i ESPECTACLE DE HIP-HOP a l’Escenari
by MAB DANCE CENTER

STAND 75

SIMULADOR WHIPLASH
by ENTI

STAND 69

STAND 67

STAND 68

GAMING ZONE (Àrees esports, lluita, habilitats i ball)

TALLER DJs i Actuacions a l’Escenari by PLASTIC DJs

JUGA AMB LES SELECCIONS CATALANES!
DARDS (del 2 al 4 de Gener) by PLATAFORMA
PRO SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES
(SECAT)
STAND 65

CONCERTS (díes 2 i 3 de Gener) by DEPARTAMENT de JOVENTUT
(Generalitat de Catalunya)
STAND 75

TALLER DJs i Actuacions a l’Escenari
by PLASTIC DJs
STAND 73

TALLERS MAQUILLATGE (del 2 al 4 de Gener)
by THUYA
STAND 62

TALLER DE DAPO i Actuacions a l’escenari
by DAPOSTAR
STAND 58

TALLER DE GRAFFITTI by REBOBINART STAND 72

TALLER MÀGIA i Actuacions a l’escenari
by 3 DE TRÉBOL
STAND 63

VINE A FER-TE LA TEVA FOTO AMB FUJIFILM
INSTAX by FUJI FILM
STAND 60

TALLER FOTOGRAFIA / INSTAGRAM (del 27 al 30

REFRESCA’T AMB SUNNY DELIGHT
by SUNNY DELIGHT

TALLER MODA by ART MODA

STAND 61

TALLER i ESPECTACLE DE HIP-HOP
a l’Escenari by MAB DANCE CENTER STAND 75

STAND 62

de Desembre) by OPEN STUDIO

Palau 2 - XD
72

73

Escenari XD
75

71

75

76

77 78

74
69

67

65
64

70

58

59 60
Festival de la Infància

T’HI
ESPEREM!

68
61

66
62

63

STAND 59

Palau 1 - Programació escenari infantil
Hores

dia 27

dia 28

LALI RONDALLA
		
Concert trio
12:00
		 “En un Planeta Blau”

13:00

MAG JUANOLA

dia 29

dia 30

dia 31

dia 1

dia 2

dia 3

LA BLEDA		
MUSIC TOGETHER

LA BLEDA 		

TANAKA TEATRE

LA BLEDA

“Una parada		
particular”		

“Una parada		
particular”

“Contes Nadal”

“Contes de la Bleda”

“Hocus pocus”

TANAKA TEATRE

TRESCA
I VERDESCA

TRESCA
I VERDESCA

LA BLEDA

Activitat musical
per a tota la familia

LALI RONDALLA

MAG JUANOLA

LA BLEDA

MAG JUANOLA

“Hocus pocus”
“Contes de la Bleda”
				

Concert trio
“Hocus pocus”
“Contes de la Bleda”
“Hocus pocus”
“Contes Nadal”
“En un Planeta Blau”					

MUSIC TOGETHER
		
Activitat musical
15:30

MUSIC TOGETHER

		

dia 4

MAG JUANOLA

“Hocus pocus”
per a tota la familia		

TANAKA TEATRE

TRESCA
I VERDESCA

Activitat musical
“Contes Nadal”
per a tota la familia		

“Zum”

LALI RONDALLA
Concert trio
“En un Planeta Blau”

TRESCA
I VERDESCA

“Zum”

MAG JUANOLA		

“A quan va la mel”

MAG JUANOLA
“Hocus pocus”

“Zum”

Berenars Borges: Tots els dies a les 17 h es repartirà pa amb oli i xocolata als nens i nenes que hi hagi a l’escenari (max. 100 unitats/dia)

		
		PILARIN
TANAKA TEATRE
				
BAYÉS
“Contes Nadal”
17:30
						

TRESCA
I VERDESCA

“A quan va la mel”

Màgia

Clown

Animació musical

Personatge

Contacontes

Activitat en familia

Palau 2 - Programació escenari XD
Hores

dia 27

dia 28

DJ PLASTIC

MAB DANCE CENTER

11.00
		
“sessions de DJ”

“Show i masterclass
de dances urbanes”

			

dia 29

dia 30

dia 31

MAB DANCE CENTER MAB DANCE CENTER

“Show i masterclass “Show i masterclasss
de dances urbanes” de dances urbanes”

dia 1

dia 2

dia 3

3 DE TRÉBOL		 3 DE TRÉBOL

“Show de Magia”		

“Show de Magia”

3 DE TRÉBOL

“Show de Magia”

dia 4
3 DE TRÉBOL		
“Show de Magia”

DJ PLASTIC
DJ PLASTIC
DJ PLASTIC
DJ PLASTIC
DJ PLASTIC		
MAB DANCE CENTER	 MAB DANCE CENTER	 MAB DANCE CENTER
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”		“Show i masterclass “Show i masterclass “Show i masterclass
11.30
							
de dances urbanes” de dances urbanes” de dances urbanes”
MAB DANCE CENTER
DJ PLASTIC
DJ PLASTIC
DJ PLASTIC
““Flash mob””
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
12.00
						
3 DE TRÉBOL
“Show de Magia”
12.30
			

MAB DANCE CENTER

““Show i masterclass
de dances urbanes”

		TAI
DAPERO
13.00 “Freestyle
		
DapoStar”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

MAB DANCE CENTER MAB DANCE CENTER
“Show i masterclass
de dances urbanes”

“Show i masterclass
de dances urbanes”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

MAB DANCE CENTER		

DJ PLASTIC

“Show i masterclass		 “sessions de DJ”
de dances urbanes”		

DJ PLASTIC		TAI DAPERO

DJ PLASTIC

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

“sessions de DJ”

TAI DAPERO

TAI DAPERO

		

“sessions de DJ”		
“Freestyle DapoStar” “Freestyle DapoStar” “Freestyle DapoStar”

TAI DAPERO		 DJ PLASTIC

“Freestyle DapoStar”		

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

MAB DANCE CENTER
DJ PLASTIC
DJ PLASTIC
DJ PLASTIC
MAB DANCE CENTER		 MAB DANCE CENTER	 MAB DANCE CENTER	 MAB DANCE CENTER
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
“Show i masterclass		 “Show i masterclass “Show i masterclass “Show i masterclass
13.30 Show i masterclass
		 de dances urbanes”				de dances urbanes”		
de dances urbanes” de dances urbanes” de dances urbanes”
		3
DE TRÉBOL
16.00
		
“Show de Magia”
DJ PLASTIC

16.30

“sessions de DJ”

17.00

“Freestyle DapoStar”

17.30

“sessions de DJ”

TAI DAPERO
DJ PLASTIC

3 DE TRÉBOL

“Show de Magia”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

3 DE TRÉBOL

“Show de Magia”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

3 DE TRÉBOL		 DJ PLASTIC

“Show de Magia”		

DJ PLASTIC

MAB DANCE CENTER

DJ PLASTIC

MAB DANCE CENTER

DJ PLASTIC

MAB DANCE CENTER

“sessions de DJ”
“sessions de DJ”
“sessions de DJ”

Show i masterclass

Show i masterclass

Show i masterclass

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

3 DE TRÉBOL			DJ
PLASTIC
Concerts
Concerts
		
“sessions de DJ”
Dir. Gral. Joventut
Dir. Gral. Joventut
(GdC)
(GdC)
DJ PLASTIC			
DJ PLASTIC
KEVIN ROS
MANEL NAVARRO
“sessions de DJ”
		
“sessions de DJ”

“Show de Magia”

DJ PLASTIC
TAI DAPERO
TAI DAPERO
TAI DAPERO
MAB DANCE CENTER MAB DANCE CENTER
“sessions de DJ”
“Freestyle DapoStar” “Freestyle DapoStar” “Freestyle DapoStar” Show i masterclass “Show i masterclass
18.00
de dances urbanes” de dances urbanes”
						
DJ PLASTIC

18.30

“sessions de DJ”

19.00

“sessions de DJ”

19.30

DJ PLASTIC
DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

* Aquests horaris poden estar sotmesos a modificacions d’última hora

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

MAB DANCE CENTER

DJ PLASTIC

MAB DANCE CENTER

DJ PLASTIC

MAB DANCE CENTER

“sessions de DJ”
“sessions de DJ”

Show i masterclass
Show i masterclass
Show i masterclass

“sessions de DJ”

TAI DAPERO

“Freestyle DapoStar”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

Bus. Línies TMB:

DATES:

		

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

** Per a estar actualitzat consulta els nostres webs: www.festivalinfancia.com i www.xdyoungfest.com

Com arribar
Plaça d’Espanya

DJ PLASTIC

“sessions de DJ”

		
DJ PLASTIC
Concerts
Concerts
		
“sessions de DJ”
Dir. Gral. Joventut
Dir. Gral. Joventut
(GdC)
(GdC)
DJ PLASTIC			
DJ PLASTIC
ENRIC VERDAGUER
CROSSING

D20, H12, V7, 9, 13, 27, 37, 50, 65, 79, 91, 109, 150, 165

HORARI

27 de desembre D’APERTURA:
Recinte
Montjuïc
1412
AR anunci
fira guia visitants 281x60.pdf
1
03/12/14
19:58
de 10h
a 20h
al 4 de gener

Metro:
L3, L1 (estació “Espanya”)

Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (FGC):
Línies S8, S33, R6, R5, S4 (estació “Espanya”)
	Renfe:
(estació “Barcelona-Sants”)

		

