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Flashmob MDS 2017 
amb repte!
Aquest any volem convertir la 
nostra Flashmob en un vídeo 
viral per tal d’arribar al màxim 
de persones, així que estigues 
atent a les  nostres xarxes so-
cials perquè per cada “clic” hi 
haurà premis i regals!!

Dimecres 24 de maig

Societat

CreACCIONS compartides
Aquest serà un dia molt especial per  a nosaltres perquè tindrem 
la possibilitat de parlar amb alguns dels artistes amb els que hem 
treballat; serà l’estrena mundial del documental “Elena & Elena” 
i el llançament estel·lar de la Campanya “Da la cara por la epilep-
sia”. Marca-ho a l’agenda perquè serà un abans i un després!!

Divendres 19 de maig, 19 h
Palau Macaya, Barcelona

Activitat gratuïta

Destinada: Públic en general

Societat

Al fons del Mar
Esther Fidalgo, biòloga marina i voluntària de MDS, ens proposa un 
passeig a la vora del mar per poder posar atenció i descobrir la vida 
que en ell hi viu. 

Dissabte 17
Si estàs interessat/da en aquesta sortida cal que enviïs un correu a 
acciones@mardesomnis.org per saber el lloc de l’activitat. 

Activitat gratuïta

Destinada: Noies i nois amb epilèpsia

En família

Sessió de cinema 
Anirem plegats a veure Boxtrolls 
una pel·lícula d’animació sobre 
un nen orfe criat per uns mons-
tres trapelles amb els que viu-
rem un munt d’aventures.

Diumenge 29, 11.30h
CaixaForum Barcelona

Preu: 5€/persona

Destinada: +6 anys

En família

Un mar de roses per a 
l’epilèpsia
Tindrem una parada de roses 
amb l’Associació Hemiparèsia 
per fer més visible l’epilèpsia 
durant la Diada de Sant Jordi. 

Diumenge 23, 10 a 19 h
Barcelona

Destinada: Persones que vulguin 
donar suport a l’epilèpsia

En família

Art i Somnis:
Essències de primavera
Sortida de cap de setmana amb 
activitats de Land Art i debat so-
bre el medi ambient.

Divendres 21 - diumenge 23 
Alberg Inout, Collserola

Preu: 75€ 
(inclou allotjament, tallers i àpats)

Destinada: Joves amb epilèpsia 
d’entre 10 i 18 anys

Art

Petita Gran Follada 
d’Igualada
Una cursa per parelles enmig de 
la natura, amb un traçat divertit 
per a nens i nenes. Una experièn-
cia diferent i prometedora. 

Diumenge 2, 8.30 a 12.30 h
Igualada

Destinada: Persones que vulguin 
donar suport a l’epilèpsia

Oci i esport

Societat

Flashmob: Ballant per 
l’epilèpsia
Un any més, Mar de Somnis vol 
implicar al màxim de persones a 
la Flashmob que pretén visibilit-
zar l’epilèpsia mitjançant el ball i 
la música en grup. 

Dissabte 13, 16 a 18 h
Casa Orlandai, Barcelona

Activitat gratuïta

Destinada: Noies, nois i famílies 
vinculats a l’epilèpsia i al públic 
en general

EpiSUPORT
La comissió jurídica, la d’educació 
i la d’inspiració tindran un espai 
per compartir, debatre i treballar 
conjuntament sobre la realitats 
dels nois i noies.

Dissabte 13, 11 a 14 h 
[Activitat paral·lela]

Casa Orlandai, Barcelona

Activitat gratuïta

Destinada: Mares, pares i fami-
liars en formació compartida

En família

Tècniques creatives per 
aprendre més i millor
Natàlia Luján ens ensenya a 
aprendre d’una manera diverti-
da i efectiva. Si aquest any vols 
triomfar amb els exàmens, no 
te’l pots perdre! 

Dissabte 13, 11- 14 h 
[Activitat paral·lela]

Casa Orlandai, Barcelona

Preu: 10€ per persona

Destinada: Noies i nois d’entre 10 
i 18 anys amb epilèpsia

Educació


