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30 Experiències per Viure en Família
Fer lliscar una pedra sobre l’aigua a la cala d’Aiguadolça

Fer castells de sorra a la platja de Llafranc

Trobar la mona vestida de seda dins la vila

Visitar el Dolmen de Can Mina dels Torrents

Dibuixar el perfil de les Illes Formigues

Visitar l’escultura de la Teresina del mercat

Llançar-se del trampolí de Tamariu

Fer una torre de pedres a cala Pedrosa

Trobar el rellotge de sol en una façana al passeig del Canadell

Comptar les escales del Dipòsit Modernista de Can Mario

Dibuixar el Dipòsit Modernista de Can Mario

Fer un tram del camí de ronda

Descobrir la ploma estilogràfica autèntica
amb què escrivia Josep Pla

Descobrir el centre d’Interpretació de la Gastronomia a
l’oficina de turisme de Palafrugell

Anar en bicicleta per la via verda

Trobar la pilota de futbol de suro al Museu del Suro
Endinsar-se en el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda
Trobar l’escultura de la pluja a la Fundació Vila Casas
Localitzar la representació del que era l’antiga muralla
medieval de Palafrugell

Relax
Fer-se una foto a la campana de la Torre de Guaita
de Sant Sebastià
Pujar al Julivia Bus

Menjar un gelat a la fresca
Comptar les voltes a la platja del Port Bo
Anar al cinema de Palafrugell

Fer-se una foto en el photocall de l’oficina de turisme
de Calella

Escoltar els ocells a la plaça de l’església de Llofriu

Veure la posta de sol des del cap de Sant Sebastià

Comptar les escultures de la Plaça de Can Mario

Fer-se una foto des de la plaça de Joan Granés i Noguer
de Calella

Contemplar el paisatge des del Mirador de
les Formigues, al Jardí Botànic de Cap Roig
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