CIRCUÏT EN
MONOCICLE

ELÈCTRIC – Giracat

SCAPE ROOM

LÀSER TAG
BATALLA DE
LES ESTRELLES
A LA FÀBRICA!

THE CODE (Cocolisto)

BOTIFARRADA

I FESTA FINAL

TAST DE
CERVESES
ARTESANES

CANET DE FALS – CAMPS – FALS – FONOLLOSA
Per a joves de 1r d’ESO a 30 anys

Aquest Nadal, mola!
#NadalJoveFonollosa

28 de desembre 2018

LÀSER TAG – BATALLA DE LES ESTRELLES A LA FÀBRICA!

A la Fàbrica de Fonollosa, a les 18h
La Fàbrica vella ha fet un viatge en el futur. Tu i els teus companys podeu venir a
lluitar per defensar el poble dels invasors. LASER TAG a Fonollosa! Batalles èpiques pel control del cinturó de Querol… Reserva ja la teva entrada!
Preu: 5€

2 de gener 2019

SCAPE ROOM – THE CODE (Cocolisto)

A la Masia de Canet de Fals, a les 18h
La Dra. Alberti ha fet una investigació vital per a la humanitat i està a una hora de
ser destruïda. Aconseguiran els participants obrir la caixa forta per salvar la investigació? Petits equips per un treball en grup amb un objectiu comú…
Preu: 5€
col·labora: restaurant la masia de canet.

4 de gener 2019
CIRCUÏT EN
MONOCICLE

ELÈCTRIC – Giracat
A la pista de Fals, a les 19h
Vols provar un patí elèctric d’una sola
roda? Vols posar a prova el teu equilibri amb un Giracat? Vine a la pista
de Fals i participa del circuït amb els
teus amics!
Preu: 3€

BOTIFARRADA
I FESTA FINAL

Al local de Fals, a les 21h
En el mateix local de Fals, ens reunirem tots aquells que hem participat a
les activitats i volguem tancar la festa amb un soparet (pa amb tomàquet
i botifarra), i una mica de ballaruca
final!
Preu: 5€
col·labora: acr de fals.

TAST DE
CERVESES

ARTESANES

Al Local de Fals, a les 19h
+18 anys
Ens reunirem per tastar cerveses artesanes amb el maridatge corresponent
de petites tapes per fer més interessant la vetllada. A càrrec del somelier
Josep Vallribera.
Preu: 5€
Totes les activitats comptaran amb
monitors, i els participants estaran
coberts per una assegurança. Les
places són limitades.

Us podeu apuntar
fins el dia 21 de
desembre, trucant
al 938366005,
o enviant
un watsapp al
666 31 17 85 (Ciscu)

