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Dimarts,  
2 de maig de 2017 

El Parc de l’Agulla s’omplirà de monstres aquest dissabte amb la 
19a Moguda a l’Agulla  

El proper dissabte 6 de maig el Parc de l’Agulla acollirà una nova edició de la Moguda a l’Agulla, 
organitzada pel CAE. La 19a edició d’aquesta activitat estarà dedicada als monstres i comptarà 

amb l’actuació final de la companyia Mestumacat. 

El CAE organitza aquest dissabte al Parc de l’Agulla una nova edició de la Moguda a l’Agulla, que aquest any 

estarà dedicada als monstres. L’esdeveniment, que començarà a les 5 de la tarda i s’allargarà fins a les 8 del 

vespre, oferirà jocs, tallers, activitats, un espai per als més menuts i animacions.  

La participació a la Moguda és gratuïta i hi pot participar tothom qui vulgui. Enguany estarà ambientada en 

cinc països poblats per diferents tipus de monstres: els de l’aigua, els de l’aire, els de la selva, els que viuen 

sota terra i, per últim, els de la lluna, que es podran trobar a l’espai dedicat als infants de 1 a 5 anys.  

Així, aquells qui s’apropin aquest dissabte al Parc de l’Agulla hi trobaran un munt de diversió amb trampes 

de monstre, activitats per saltar, gronxar-se, pescar, molestar els monstres, tocar les seves babes, entre 

altres activitats que estaran obertes de 5 a 7. Un cop s’acabin les activitats, començarà l’espectacle del grup 

Mestumacat, que s’allargarà fins a les 8 del vespre i clourà la 19a edició de la Moguda. 

L’organització de la Moguda és complexa i des del CAE s’ha fet una crida per trobar les gairebé 50 persones 

voluntàries que fan falta per preparar i executar aquest esdeveniment. En aquests moments encara queden 

places per cobrir, així que qualsevol persona interessada a col·laborar pot apuntar-s’hi mitjançant el 

formulari que hi ha al web del CAE (www.cae.cat).  

En aquest sentit, la Moguda a l’Agulla comptarà per segon any consecutiu amb la col·laboració dels 15 joves 

del projecte Oportunitats que el CAE desenvolupa en el marc dels projectes integrals de Garantia Juvenil, ja 

que acaben d’iniciar el curs de Monitor/a d’Activitats de Lleure. 

La Moguda a l’Agulla està organitzada pel CAE i compta amb la col·laboració de l’Associació de Veïns de la 

Font, La Roda d’Espectacles Infantils, el Parc de la Sèquia i la Fundació La Xarranca. Econòmicament, hi 

donen suport l’Ajuntament de Manresa i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

Si voleu ampliar aquesta informació, us agrairem que contacteu amb nosaltres: 
 
Nasi Muncunill 
El CAE 
Plaça del Milcentenari, s/n - 08240 Manresa 
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 
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