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Parcs infantils
al Gironès

Els millors parcs infantils del
Gironès per divertir-se amb la

canalla a l'aire lliure!

Punt de Benvinguda Girona-Gironès
C/Berenguer Carnicer, 3 (Girona)

972 011 669
turisme@girones.cat

www.turismegirones.cat
            @turismegirones

CONTACTE

Entra i selecciona
la capa de parcs
infantils!

I en col·laboració amb els
ajuntaments de la comarca.

Descobreix-ne més en el nou mapa
interactiu de parcs infantils:

http://www.instagram.com/turismegirones
http://www.twitter.com/turismegirones
http://www.facebook.com/turismegirones
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Busques un lloc divertit i segur on portar els teus
fills a jugar a l’aire lliure? Et proposem 10 parcs
infantils ben singulars que pots trobar al Gironès
on convertir l’estona de joc en tota una aventura.

Des d’àrees de jocs temàtiques fins a pump tracks,
aquests parcs amb instal·lacions úniques prometen
un dia ple de diversió per a totes les edats!

1

2

7

3

Refugis de diversió pels
que expoloren el Gironès
en família!

Parc Muriel Casals (Bordils)
Més de 18 atraccions infantils com gronxadors,
tirolina, rocòdrom, taula de ping-pong,
cal·listènia... I unes figures ben simpàtiques que
representen emoticones!

Parc de la caputxeta (Cassà de la Selva)
Jocs decorats amb motius de la il·lustradora
Pilarín Bayés que ens traslladen a dins d’aquest
conte tan icònic. Hi ha personatges com el llop,
la caputxeta i fins i tot la caseta de l’àvia!

Pumptrack (Salt)
El pump track més gran de Catalunya. Es tracta
d’una pista de salts on se sol practicar amb
bicicleta o monopatí i s’hi circula sense haver de
pedalar, gràcies a la inèrcia dels desnivells. 

Parc de l'antiga estació (Fornells de la Selva)
Aquest parc infantil que compta amb un circuit
de vies per les que circula un tren en miniatura
tripulat en el que es pot pujar cada diumenge al
mati de les 11 a les 13h i fer una visita a
l’exposició que hi ha dins l’estació.

Parc de Domeny (Girona)
Un parc de gairebé un quilòmetre de llargada i a
tocar de les Deveses d’en Bru. Pistes de tenis,
una tirolina, un parc de skate, un mur d’escalada
i zones de joc per a nens. És un lloc perfecte
per a fer pícnics i celebracions a l’aire lliure.

Parc infantil de Madremanya (Madremanya)
Un parc amb vistes a l’Església de Sant Esteve i al
massís de les Gavarres i just al costat del bar CIR
Madremanya. Fer una volta pel nucli antic i
acabar fent el vermut tranquil·lament mentre els
petits juguen al parc sona bé, oi?

Parc dels 3 tobogans (Sant Julià de Ramis)
És un espai de lleure amb diversos elements de
fusta per al joc i lleure dels infants i els tres
tobogans ben icònics, de mides i alçades
diferents. Diversió assegurada! 

Parc de l'estació del Carrilet  (Flaçà)
Destaca per tenir temàtica de trens. I és que no
podria ser d’una altra manera, està situat ben bé
al costat de l’estació de trens de Flaçà! El terra
és de catxú i té estampació de jocs com la
xarranca o un tres en ratlla.

Parc 1 d'octubre (Cervià de Ter)
Darrere el Monestir de Cervià de Ter, hi trobem
aquest parc de mida generosa, en el que la
mainada pot córrer, passar-s’ho bé i jugat sense
perill. També hi trobem nombrosos arbres per
gaudir jugant a l’ombra els dies de més calor.

Parc Pere Cubarsí (Aiguaviva)
Un parc infantil situat a tocar de la Via Verda.
Hi ha pista esportiva, jocs infantils, tirolina,
taula de ping-pong, pistes de petanca, zona de
pícnic i una font. Ideal per fer-hi un mos si
estàs fent una volta en bicicleta!


