De la plaça d’Antoni Maura a
la plaça de l’Àngel

plaça
d’Antoni
Maura

- Relaxa’t amb les classes de ioga
i pilates.
- Salta i vola als llits elàstics.
- Tennis de taula per a tothom.
- Serigrafia el teu missatge sostenible.
- Circ al carrer.
- Gandules, sucs i crispetes!
- Calça’t i deixa la teva petjada.
- Jocs de carrer, jocs de sempre.
- Crea un mem sostenible.
- La via Laietana s’explica.

Relaxa’t amb
les classes
de ioga
i pilates
Salta i vola
als llits elàstics

Gandules,
sucs i
crispetes!

Serigrafia
el teu
missatge
sostenible

A PEU

Tennis de taula
per a tothom

Circ al carrer
Calça’t i deixa
la teva petjada

Skate park
T’atreveixes
a ballar amb
patins?

Afanya’t,
agafa aire
i pedaleja
Decora la teva
alforja per
a la bici
Aprèn a
reparar una
bicicleta
Pedaleja i pinta

DANSES
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danses
urbanes
i swing

Coneixes
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Propostes itinerants
- El millor jazz amb la Marxing Band
del Taller de Músics.
- Pedaleja al ritme de la Cargo Bike
Sound System.
- No te’n perdis ni una amb el nostre
mestre de cerimònies Johnny Aleman.

BICICLETES

Els petits
aprenen
a circular
en bici

Anem a fer
una volta?
En bici
sense edat
Circuit de
models elèctrics

TRAM:
pinta,
retalla i
memoritza
El piano de
Maria Canals
sona al carrer

Puja al bus!

MODELS ELÈCTRICS

- Skate Park.
- T’atreveixes a ballar amb patins?
- Els petits aprenen a circular en bici.
- Afanya’t, agafa aire i pedaleja.
- Decora la teva alforja per a la bici.
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- Pedaleja i pinta.
- Balla! Capoeira, danses urbanes
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- Anem a fer una volta?
En bici sense edat.
- Circuit de models elèctrics.
- TRAM: pinta retalla i memoritza.
- El piano de Maria Canals sona
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- Puja al bus!
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