Dissabte 21 d’abril de 2018 de 10 a 16 h

Patrocina

Parc Infantil de Trànsit · Castell de Montjuïc
Camí de la Cartoixa, s/n · 08038 Barcelona

Associació d'Amics
del Castell de Montjuïc
Utilitat Pública

Participa

Col·labora

Asociación Nacional
Ultimos de Filipinas, Héroes de Baler

Associació d'Amics
del Castell de Montjuïc
Utilitat Pública

Entrada
Gratuïta

14:30

mania
Balls regionals de Ro
(1h 30 min)
rc Infantil de Trànsit
Educació viària al Pa

s.
canvis organitzatiu
funció a possibles
rt a variacions, en
obe
à
est
ma
gra
.
El pro
pi pícnic
en portar el seu pro
*Els assistents pod

les activitats
Acreditació i inici de
(30 min)
rc Infantil de Trànsit
Educació viària al Pa
a - Guàrdia Civil)
Cinològic (Unitat Canin
i
rve
Se
ició
hib
Ex
10:30
bana)
Muntada (Guàrdia Ur
Cavalls de la Unitat
ànsit (30 min)
al Parc Infantil de Tr
ria
vià
ó
aci
uc
Ed
11:15
do calent (Gratuït)
11:30 Orxatada i cal
ia Urbana)
Unitat Canina (Guàrd
la
de
ició
hib
Ex
11:45
E)
de Música Militar IG
at (Quintet, Unitat
n)
12:30 Conte music
mi
(30
rc Infantil de Trànsit
Educació viària al Pa
eneral Alejandre”
premis del sorteig “G
de
ga
tre
En
0
:0
13
squadra)
t Canina (Mossos d’E
Exhibició de la Unita
Nacional)
itat Canina (Policia
Un
la
de
ició
hib
Ex
13:45

10:00

Protecció Civil

Mossos d’Esquadra
Uniformes d’època, TEDAXNRBQ, vehicles i motos policials

Passeig en quad 4x4, exposició de
vehicles de salvament i equipament de rescat

Creu Roja

Guàrdia Civil
SEPRONA, GEAS, GRS,
exposició vehicles i llanxes policials, Passeig en furgoneta FEIN
policial

Exposició d’ambulància i tallers de
primers auxilis (Suport vital)

OJE (Org. Juvenil)

SEO-Bird Life
Taller d’educació mediambiental
i reciclatge creatiu “hotel d’insectes”

Passarel·la penjant amb cordes de
seguretat, cascos, mosquetons,
arnesos, i jocs com frisbee, indiaca, escacs o dames, etc

Com arribar?
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Amics del Castell
Orxatada i caldo calent cortesia
d’Aneto, Servei de bar i entrepans, Venta de merchandising

Forces Armades
Exposició URO-VAMTAC,
ambulància, pista americana, taller
de papiroflèxia i Campanya antàrtica d’apadrinament de pingüins

Bus TMB Línia 150:
Origen a l’Avinguda de
la reina Maria Cristina, amb destinació al
Castell de Montjuïc. El
recorregut dura uns 20
minuts.

Guàrdia Urbana
Exposició de vehicles policials i
guies canins, Carnets personalitzats (amb foto carnet)

Policia Nacional
Exposició de vehicles policials,
TEDAX-NRBQ i guies canins

Telefèric de Montjuïc:
Servei de telefèric que
arriba al Castell des
de l’Avinguda Miraamb
Compta
mar.
tres parades: Avinguda Miramar, Plaça de
la Sardana i Castell de
Montjuïc.

Pujar caminant al Castell de Montjuïc des
de l’estació del Funicular suposa un passeig
d’uns 20 o 25 minuts
superant un pendent
constant, que en alguns
punts és bastant pronunciada.
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L’accés a aquest aparcament

