
  
 

  
 

  



  
 

  
 

 
 

CASALS D’ESTIU 
 
 
 

ALBINYANA 
 

CASAL D’ESTIU DE LES LLEONES “EL PODER DELS 7 ELEMENTS” 
Dates _ Del 25 de juny al 12 d’agost 
Horari _ De 9 a 13h / Acollida de 8 a 9h / Menjador amb carmanyola de 13 a 15h 
Edats _ De 3 a 14 anys 
Lloc _ L’Aqualeón 
Preu _ Una setmana 37€ (socis AMPA) i 50€ (no socis) / Amb descomptes fent més 
setmanes 
Inscripció _ A l’Escola Joan Perucho i a l’Ajuntament d’Albinyana 
Contacte _ AMPA: 605990800 (Maria José) ampajoanperucho@hotmail.com / Aresta: 
635081600 (Pati) arestaeducacio@gmail.com  
 
 
 

L'ARBOÇ 
 

Ajuntament de l’Arboç – La Ballaruga (A l’estiu faig de detectiu)  

Dates _ Del 25 de juny al 27 de juliol 
Horari _ De 9.00 a 13.30 hores / Acollida de 7.45 a 9.00 hores / Menjador de 13.30 a 15.00 
hores 

Edats _ A partir de 3 anys.  

Lloc _ Escola Sant Julià de l’Arboç i instal·lacions piscina Inacua 

Preu _ Empadronats a l’Arboç: 40€/setmana // No empadronats a l’Arboç: 50€/setmana // 
Entrades excursions a banda Acollida: 11€/setmana // Menjador amb carmanyola: 
15€/setmana 

Inscripció _ Fins el 20 de juny de 2018, i fins les 13.00 hores de cada dijous. A la Casa de 
Cultura de l’Arboç o la web de La Ballaruga. www.laballaruga.org  

Contacte _ 977670621 Casa de Cultura l’Arboç 977664002 La Ballaruga pij@arbocenc.cat  

Observacions _ Mínim necessari 20 infants per setmana. Inscripcions: 1 foto de l’infant, 
fotocòpia DNI pare/mare o tutor/a legal, fotocòpia targeta sanitària, fotocòpia carnet de 
vacunes i certificat d’empadronament.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
 
 
 

BANYERES DEL PENEDÈS 
 

CASAL D’ESTIU 2018: UN CASAL D’AVENTURES 
Dates _ Del 25 de juny al 27 de juliol 

Horari _ De 9 a 13h i de 15 a 16:30h / Servei d’acollida de 8 a 9h / Servei de menjador de 
13 a 15h 

Edats _ De P3 a 6è de primària 

Lloc _ Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres 

Preu _ Segons si s’és soci de l’AMPA i empadronats o no / inscripcions per setmanes 

Inscripció _ Fins el 6 de juny al menjador de l’Escola i també a 
https://inscripcions.divertalia.cat/banyeres  

Contacte _ 933805397 / ampabanyeres@gmail.com / divertalia@divertalia.cat  

 

 

BELLVEI 
 
Campus de bàsquet i el casal de lleure de Bellvei (Jocnet, gestió esportiva) 
Dates _ Inici el dia 25 de juny i finalització el 27 de juliol 

Horari _ De dilluns a divendres, de 9h a 13h / Matí, de 8:30h a 9h (mínim de 10 nens/es) / 
Mig dia, de 13h a 13:30h (mínim de 10 nens/es) 

Edats _ de P4 i fins a 2on de la ESO 

Lloc _ Pavelló de Bellvei 

Preu _ Tarifa individual 42€ /setmana // Socis club 38€ /setmana // Tarifa familiar: 2 o més 
germans 35€ /setmana. 

Inscripció _ https://jocnet.info/campus-de-basquet/  Les inscripcions es poden fer per 

setmanes o torns. 

Contacte _ 619641225 / jocnet@jocnet.info 
Observacions _ El dia 14 de juny, a les 19:00h farem la reunió informativa a l’escola la 

Muntanyeta (dia modificat) 
Un cop completades les inscripcions d’alguns torns, podeu realitzar la consulta de 
disponibilitat al correu; jocnet@jocnet.info 

Tots aquells pares i mares que desitgin rebre la programació per setmanes la podreu recollir 
al pavelló de Bellvei o bé sol·licitar-la per correu; pavellobellvei@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

LA BISBAL DEL PENEDÈS 
 
CASAL D’ESTIU LA BISBAL DEL PENEDÈS (LA BALLARUGA) 
Dates _Començarà el dilluns 25 de juny i estarà en funcionament fins al divendres 7 de 
setembre 
Horari _ De 8 a 13.30h (de 8 a 9h l’arribada dels nens pot ser progressiva). 
Edats _ A majors de 3 anys 
Preu _ 35€ la setmana o 60€ la quinzena (sempre que es facin dues setmanes seguides, 
no separades) 
Inscripció _ Les inscripcions es podran fer a les oficines municipals del 28 de maig al 15 
de juny de 2018. 
Contacte _ 977688438 / info@bisbalpenedes.com 
Observacions _ El dia 7 de juny a les 20h l’auditori Salbà del CMC acollirà una reunió 
informativa adreçada als pares, mares i tutors dels nens i nenes que es vulguin apuntar al 
Casal d’Estiu. 
El fil conductor seran els detectius i s’oferiran diverses activitats, gimcanes, sortides i tallers 
en relació amb aquesta temàtica. 
 
 

BONASTRE 
 
CASAL D’ESTIU BONASTRE 2018- "A l'estiu faig de detectiu" 
Dates _ Del 25 de juny al 3 d'agost 

Horari _ De 9h a 13h / torns setmanals 

Edats _ De 3 a 12 anys 

Lloc _ Escola l'Estel 

Preu _ A partir de 30€ la setmana 

Inscripció _ Fins el 15 de juny / Formulari google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1A8LTGvtPDrzCvewqvOtNKfQjF97B9olXv
Mv0PpiVPLqnrw/viewform 

Contacte _ 977657019 / campusestiu@ajbonastre.cat 

 

 

CALAFELL 
 

TACHAN!! Gaudeix l'estiu al Sta. Creu  
Dates _ Del 25 de juny al 10 d'agost 
Horari _ De 9 a 14h / Acollida de 8 a 9h / Menjador de 14 a 15:30h 

Edats _ De 3 a 12 anys 

Lloc _ Escola Santa Creu de Calafell 

Preu _  50 €/setmana / 12 €/dia 

Inscripció _  A partir del 2 de maig (sempre obertes) AMPA Escola Santa Creu 

Contacte _ 722507273 / ampasantacreu@gmail.com 

Observacions _ Piscina amb socorrista / Possibilitat de portar carmanyol 

 



  
 

  
 

 
 

CUNIT 
 

ACTIVA JONES  
Dates _ Del 25 de juny fins el 3 d'agost 
Horari _ De 9:00/09:15h a 14h / acollida 8h a 9h / menjador amb càtering o carmanyola de 
14:00h a 15:30h 
Edats _ De P4 finalitzat a 6é finalitzat 
Lloc _ Escola Pompeu Fabra 
Preu _ Consultar a la web 
Inscripció _ En efectiu a l'AMPA POMPEU FABRA DE CUNIT. Dimarts i dijous de 16:30h 
a 17:30h o  per ingrés bancari (consultar a la web) 
Contacte _ 930153536 / 656693980 / casal@sensacionactiva.com  
Observacions _ Trobareu tota la informació a la web http://sensacionactiva.com/casal-
estiu-2018-activa-jones/ 
 
 

LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 

CASAL D’ESTIU – CASAL DE MEDI AMBIENT - CASAL ESPORTIU 
Dates _ Del 2 al 31 de juliol 
Horari _ De 9 a 13h 
Edats _ De 3 a 16 anys 
Lloc _ CEIP Les Cometes (Casal d’estiu) – Casa de Cultura (Casal de Medi Ambient) – 
Zona esportiva (Casal Esportiu) 
Preu _ 160€ els empadronats i 175€ els no empadronats / 110€ la quinzena els 
empadronats i 125€ la quinzena els no empadronats / Descomptes per a germans / 
Inscripcions fora de termini: recàrrec del 25% 
Inscripció _ A la Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas de Llorenç 
Contacte _ 977677106 (ext1) / joventut@llorenc.cat  
Observacions _ Servei opcional d’acollida de 8 a 9h i de menjador fins a les 15h 
 
 

MASLLORENÇ 
 

CASAL D’ESTIU (Associació de Mares i Pares d’Alumnes Berenguer de Montoliu)  
Dates _ Del 25 de juny al 29 de juliol  

Horari _ De 9h a les 13h 

Edats _ Infants de 3 a 12 anys 

Lloc _Escola Berenguer de Montoliu de Masllorenç 

Preu _40€ la primera setmana + 25€ per la resta de setmanes i 10€ per dies esporàdics. 
Descompte d’un 10 % per al segon germà  

Inscripció _ 1 de juny de 18:30h a 20:00h / 2 de juny de 11:30h a 13:00h del migdia Escola 
Berenguer de Montoliu de Masllorenç 

Contacte _ 977628399 / ampamasllorenc@hotmail.com  

 

 

 



  
 

  
 

EL MONTMELL 
 
CASAL D’ESTIU 2018 (AJUNTAMENT DEL MONTMELL) 
Dates _ Del 25 de Juny fins el 27 de Juliol 
Horari _ De 9h A 13h 
Edats _ De 4 a 12 anys 
Lloc _ ESCOLA TERESA GODES DE LA JONCOSA DEL MONTMELL 
Preu _ 35€/setmana (160€/5 setmanes) 
Inscripció _ Del 29 de Maig al 9 de Juny a l'Ajuntament del Montmell 
Contacte _ 977688429 / ajuntament@elmontmell.cat 
 
 

SANTA OLIVA 
 

CASAL D’ESTIU 
Dates _ Del 25 de juny al 27 de juliol 
Horari _ De 9 a 13h / Hi ha servei d’acollida i menjador 
Edats _ De 3 a 14 anys 
Lloc _ Escola la Parellada i Camp de futbol 
Preu _ 250€ (descompte de 80€ pels empadronats o socis a l’AMPA) / 55€ per setmana 
(descompte de 18€ pels empadronats o socis a l’AMPA) 
Inscripció _ A l’Escola la Parellada i al CE Santa Oliva 
Contacte _ 660244487 
 
 

EL VENDRELL 
 

ESPLAI ZIG-ZAG I AJUNTAMENT DEL VENDRELL 
Dates _ Juliol i agost  
Horari _ De dilluns a divendres de 09:30h a 13:30h 
Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ Escola Pau Casals del Vendrell 
Preu _ Veure programa 
Inscripció _ El mes de juny al centre cívic l'estació 
Contacte _ 610750172 / casalsestiuvendrell@gmail.com 
Observacions _ Hi haurà servei d'acollida i menjador 

 
AJUNTAMENT DEL VENDRELL I ASSOCIACIÓ TRÈVOL 
Dates _ Juliol i agost 
Horari _ De 09:30h a 13:30h 
Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ Escola els Secallets de Coma-ruga 
Preu _ Veure programa 
Inscripció _ Centre cívic de Coma-ruga, Associació Trèvol a l'hotel d'entitats del Camí 
Reial, 13-17 i per correu electrònic associaciotrevol@gmail.com 
Contacte _ 977668311 
Observacions _ Hi haurà servei d'acollida i menjador 
 



  
 

  
 

COLÒNIES 
 
 

EL VENDRELL 
 

COLÒNIES D’ESTIU DE LA BALLARUGA 
Dates _ Del 9 al 15 de juliol 
Edats _ A partir de 3 anys 
Lloc _ Can Mateu (Vilanova de Sau)  
Preu _ 325€ (amb descomptes per a germans) 
Inscripció _ A l’Hotel d’entitats del Vendrell (Camí Reial, 17) 
Contacte _ 977664002 / laballaruga@fundesplai.org  
 

ESPLAI ZIG-ZAG I AJUNTAMENT DEL VENDRELL (PIRA'T) 
Dates _ Juliol 
Horari _ Veure programa 
Edats _ De 13 a 16 anys / nascuts entre 2002 i 2005 
Lloc _ Escola Pau Casals i Campaments 
Preu _ 160€ 
Inscripció _ El mes de juny al centre cívic l'estació 
Contacte _ 610750172 / casalsestiuvendrell@gmail.com 
 
  



  
 

  
 

 

CAMPUS ESPORTIUS 
 
 
 

L’ARBOÇ 
 

CAMPUS INACUA L’ARBOÇ 
Dates _ Del 25 de juny al 27 de juliol / setmanal 

Horari _ De 09:00h a 13:00h / amb complement d'horari de 08:30h a 9:00h i de 13:00h a 

13:30h / servei d'acollida de 13:00h a 15:00h 

Edats _ De 3 a 14 anys 

Lloc _ INACUA L’ARBOÇ 

Preu _ Torn 5 dies: 46,00€ / 1 dia: 11,70€ 

Inscripció _ Inscripcions obertes, INACUA L’ARBOÇ. C/Hortaleza, 2 a L’Arboç 

Contacte _ 977.10.93.23 recepcion-larboc@inacua.com 

Observacions _ Preu complement horari 2,00€/dia // preu acollida: 6,00€ dia (portar dinar 

de casa) // Places limitades // servei d'un dia, amb inscripció una setmana abans 

 

Escola de yoga & dansa (ESCOLA ESTIU BLAUSOL) 
Dates _ Del 2 al 27 de juliol 

Horari _ De 09:00h a 13:00h  

Edats _ De 5 a 10 anys  

Lloc _ Carrer Jardí, 39  

Preu _ Setmana: 55€ / Quinzena: 90€ / Mensualitat: 170€  

Inscripció _ Del 28 de maig a l’11 de juny / escolablausol@gmail.com / www.blausol.ml 

Contacte _ 608757677 / escolablausol@gmail.com  

Observacions _ Una escola dedicada al llenguatge artístic. La veu / el cos / el moviment/ 
l’escena / les instal·lacions tant interiors com exterior / Per tal de potenciar l’intel·lecte 
creatiu i els recursos del nen/a.  
 
 

CALAFELL 
 
Bàsquet Esplai 2018 ( CLUB BÀSQUET CALAFELL ) 
Dates _ Del 2 de juliol al 24 d'agost (torns quinzenals) 

Horari _ De 9 a 13h campus / de 8 a 9h i de 13 a 14h acollida 

Edats _ De 5 a 13 anys 

Lloc _  Pavelló Jaume Vilamajó, Av. Alemanya núm. 3, Segur de Calafell 

Preu _ 2 setmanes 60 €  

Inscripció _ Del 14 de maig al 15 juny al Pavelló Jaume Vilamajó, Av. Alemanya núm. 3, 

Segur de Calafell, de dimarts a divendres de 17:15h a 19:45h o cbcalafell@hotmail.com 

Contacte _ 619747495 (Enric)  

Observacions _ Es poden fer les inscripcions per correu electrònic 

 
 



  
 

  
 

 
 
Campus de Patinatge (CLUB PATÍ CALAFELL - PATINATGE ARTÍSTIC) 
Dates _ Del 25 de juny al 27 de juliol 
Horari _ De 9 a les 13h / de 7:45 a 9h acollida / de 13 a 15h menjador 

Edats _ A partir de 3 anys tots els nivells 

Lloc _ INS Camí de Mar 

Preu _ 1 setmana socis 47€ / 2 setmanes socis 89€ / casal sencer socis 220€ / 1 setmana 
no socis 52€ / 2 setmanes no socis 99€ / casal sencer no socis 240€ / acollida entre 10€ i 
50€ / menjador (carmanyola) entre 20€ i 100€ 

Inscripció _ Pavelló Joan Ortoll del 21 de maig al 15 de juny, els dilluns de 18 a 20 h 

Contacte _ 618273779 / cpcalafell.artistic@gmail.com 

Observacions _Tots nivells patinatge artístic (iniciació i tecnificació), piscina, platja, 
excursions, expressió corporal, zumba, coreografies… 

  
Campus Esportiu Vilarencaqua (TANDEM WELLNESS,VILARENCAQUA) 
Dates _ Del 25 de juny al 7 de setembre 

Horari _ De 10h a 14 h (opció acollida i menjador) 

Edats _ Cursant P3 fins a 1r ESO 

Lloc _ Centre esportiu VilarencAqua 

Preu _ Des de 51,04 €/setmana 

Inscripció _ A partir del 2 de maig, al mateix centre VilarencAqua 

Contacte _  977108180 / recepcio@vilarenc-aqua.com 

 
Casal de Mar (ESCOLA DE VELA DE CALAFELL) 
Dates _ Del 25 de juny al 9 de setembre 

Horari _ De les 10h a les 13h, les places són limitades a 30 nens per setmana, un cop quedi 
plena s'obrirà horari de tarda de 15,30h a 18,30h 

Edats _ De 6 a 15 anys 
Lloc _ Esplai Casal de Mar (davant Confraria de Pescadors) i  Stage de Vela (davant Club 

Nàutic) 

Preu _ Esplai Casal de Mar Dates120 €/setmana (germans 100 €/setmana) Stage de Vela 

150 €/setmana (germans 120 €/setmana) 

Inscripció _ Oberta a partir del 17 d'abril via  web www.escoladevelacalafell.com 

Contacte _ 629213697  

 

Casal multi esportiu d'estiu (LIBERTY SPORTS) 
Dates _ Del 25 de juny al 24 d'agost 

Horari _ De les 9h a les 13h / de 8h a 16h servei de menjador i acollides 

Edats _ De 3 a 14 anys 

Lloc _ Club Nàutic Tennis Calafell 

Preu _ Des de 34 €/setmana 

Inscripció _ Oberta, a la mateixa instal·lació o al correu libertysportss@gmail.com 

Contacte _  677419676 o 633709454 

Observacions _ Més informació a la web www.libertyesports.es 

 

 



  
 

  
 

 

 

Escola d'estiu de Gimnàstica (CLUB GIMNÀSTICA CALAFELL) 
Dates _ Del 25 de juny al 3 d'agost  

Horari _ De les 9h a les 14h de dilluns a divendres / de 8h a 9h acollida gratuïta / fins 15:30h 
menjador 

Edats _ A partir de 4 anys 

Lloc _ Mercat Antic de Calafell (passeig de la Unió s/num.) 

Preu _ Segons opció, demanar informació 

Inscripció _ Fins el 15 de juny de 2018 Mercat Antic per les tardes / per correu 
clubgimnasticacalafell@gmail.com 

Contacte _ 659191933 

Observacions _ Opció de dinar amb carmanyola o catering fins 15:30h / Activitats: 
gimnàstica, acrobàcies, dansa, ball modern, manualitats, tallers de cuina, etc…  
 
Stage de tennis (LIBERTY SPORTS) 
Dates _ del 25 de juny al 24 d'agost 

Horari _ de les 9 a les 13 hores ( de 8 a 16 hores servei de menjador i acollides) 

Edats _ de 8  a 16 anys 

Lloc _ Club Nàutic Tennis Calafell 

Preu _ des de 90 €/setmana 

Inscripció _  obertes a la mateixa instal·lació o al correu libertysportss@gmail.com 

Contacte _ 677419676 o 633709454 

Observacions _ més informació a la web www.libertyesports.es 

 

Escola de yoga & dansa (ESCOLA ESTIU BLAUSOL) 
Dates _ Del 2 al 27 de juliol 
Horari _ De 09:00h a 13:00h  
Edats _ De 5 a 10 anys  
Lloc _C/ Doctor Dachs, 26 baixos  
Preu _ Setmana: 55€ / Quinzena: 90€ / Mensualitat: 170€  
Inscripció _ Del 28 de maig a l’11 de juny / escolablausol@gmail.com / www.blausol.ml 
Contacte _ 608757677 / escolablausol@gmail.com  
Observacions _ Una escola dedicada al llenguatge artístic. La veu / el cos / el moviment/ 
l’escena / les instal·lacions tant interiors com exterior / Per tal de potenciar l’intel·lecte 
creatiu i els recursos del nen/a.  
 
 
  



  
 

  
 

TALLERS PER A JOVES 
 

  

 

CALAFELL 
 

Terror a la fresca 
Tots els dimarts de juliol i agost a la plaça Alcalde Romeu s les 22h.  
No recomanat per a menors de 16 anys. Gratuït. Les projeccions es realitzaran en castellà. 

 

• 3 de juliol. Déjame salir 
• 10 de juliol Match! I Zombeavers 
• 17 de juliol. El bar 
• 24 de juliol. Southbound 
• 31 de juliol. Annabelle: Creation  
• 7 d’agost. Feliz Día de tu muerte  
• 14 d’agost. Verónica  
• 21 d’agost. Life (Vida)  
• 28 d’agost. It  

 

 

Dimarts joves  
Inscripció gratuïta a partir del 4 de juny: Online a través de www.joventut.calafell.cat, o bé 

a les diferents seus del Servei d’Atenció al Ciutadà. Cal autorització dels pares pels menors 

d’edat. Adreçat a joves de 12 a 35 anys Places limitades, inscripció per ordre d’arribada. 

Nombre màxim d’inscripcions de 5 activitats en primera opció.  

Horari: De les 18h a les 19:30h / 20h / 21h (segons l’activitat) 

Lloc: Segons l’activitat es farà al Centre Cívic Cinema Iris o al  Casal Jove de Calafell 

 

• 3 de juliol. Taller de ball. Girly style: Lo malo  
L’Escola d’Arts Escèniques CREART’s ens mostrarà a través de la creació d’una 

coreografia de Lo malo l’estil més canyero perquè no deixis a ningú indiferent aquest 

estiu a les pistes de ball.  

 

• 10 de juliol. Taller de ball.Hip hop  
L’Escola d’Arts Escèniques CREART’s ens farà un taller de hip hop, on aprofundirem en 

l’estil old school.  

 

• 17 de juliol. Cuina. Fem Sushi a casa  
La cuina japonesa està de moda...Ràpida de fer, molt saludable i de sabor exòtic! Si 

encara no t’has posat mai amb els makis o el sashimi, aquesta és la teva oportunitat.  

 

 



  
 

  
 

 

• 24 de juliol.Taller d’autodefensa femenina  
En aquest taller treballarem consells teòrics per a l´autoprotecció; així com tècniques 

físiques senzilles i efectives, de defensa personal. En el taller aprofundirem en la 

Defensa Personal “Passiva” amb consells d´autoprotecció i prevenció. 

 

• 31 de juliol. Taller de mobles amb palets  
Tens ganes de fer-te un raconet a la terrassa? Fes-te tu mateix els mobles amb 

palets...Una solució ecològica i fàcil per muntar els mobles de terrassa. Al taller 

aprendràs a fer un sofà i una tauleta per a la terrassa de casa.  

 

• 7 d’agost. Taller de curtmetratges  
T’agrada el món del cinema? Vols conèixer-lo de primera mà? Rodarem un petit 

curtmetratge amb Zolen Films, els intrèpids productors de films de Segur de Calafell.  

 

• 14 d’agost. Cuina. Fem coques a casa. Una de dolça i una altra de salada!  
Curs d’elaboració de coques de pa.  

 

• 21 d’agost. Escalfament esportiu  
Sessió de dues hores per aprendre a fer una part essencial de l’esport, com són els 

exercicis que es realitzen abans de començar qualsevol activitat física.  

Cal que portis roba i sabates esportives i moltes ganes!  

 

• 28 d’agost. Iniciació al running  
Comença el nou curs i et planteges sortir a córrer per posar-te en forma? En aquest 

taller de dues hores et donarem les primeres pautes per començar.  

Cal que portis roba i sabates esportives i moltes ganes!  

 

 

Zumba a la platja  
Vine a posar-te en forma a ritme llatí! Classes obertes de zumba a la platja els mesos de 

juliol i agost.  

Dimarts de les 19h a les 20h. Port de Segur de Calafell  

Dijous de les 19h a les 20h. Confraria de Pescadors  

 

 

Casal Jove de Calafell i Tarda Jove de Segur  
Del 2 de juliol al 10 d’agost el Casal Jove i la Tarda Jove de Segur estaran tancades per 

atendre les activitats d’estiu; excepte els dilluns de les 16h a les 18h al Casal Jove de 

Calafell i els dimecres de les 16h a les 18h la Tarda Jove de Segur, en què obriran per 

atendre consultes i inscripcions.  

Les oficines de la Regidoria de Joventut, a la primera planta del Casal Jove, estaran obertes 

de les 09h a les 14h d’atenció al públic.  

 



  
 

  
 

 

fÉSTIU!  
Tens ganes de gaudir d’un estiu diferent? No et perdis la proposta que et fem des del Casal 

Jove de Calafell. Cada matí de dilluns a divendres podràs participar de l’espai casalero: 

cada setmana tractarem una temàtica diferent, des del món del graffiti passant per els scape 

room, els jocs de lleure, el teatre i tot allò que et pugui interessar. No et quedis a casa! Vine, 

apunta’t i participa!  

Inscripcions al Casal Jove de Calafell i la Tarda Jove de Segur a partir del 4 de juny. Activitat 

gratuïta. Adreçat a joves a partir de 12 anys i fins els 20 ( nascuts entre el 1998 i 2005 ), 

excepte el Curs de premonitor de lleure, que està adreçat a joves de 15 a 18 ( nascuts del 

2000 al 2002 ). Places limitades, inscripció per ordre d’arribada. Nombre màxim de 3 de les 

4 activitats setmanals en primera opció. Si hi ha places disponibles, et podries inscriure a la 

4ta.  

Horari de les activitats: De les 10h a les 14h 

Lloc: Casal Jove de Calafell i Ciutadella Ibèrica de Calafell 

• Expressa’t contra el racisme  
El respecte i la tolerància és la base de la convivència. T’has parat a pensar quantes 

persones de cultures diferents es relacionen amb tu? Un dels gran reptes de les nostres 

societats és fer desaparèixer la discriminació pel color de la pell. Durant aquesta 

setmana aprendrem els avantatges d’una societat intercultural així com a desmuntar 

rumors i trencar estereotips. A més, podràs treballar l’art del graffiti ja que acabarem fent 

un mural en contra del racisme.  

Dates: Del 17 al 20 de juliol  

 

• Escapa dels íbers  
Coneixes els scape-room? Creus que ets capaç de dissenyar-lo? La ciutadella ibèrica 

de Calafell és un jaciment arqueològic que recrea la vida dels nostres avantpassats: els 

ibers. A través de la recreació històrica elaborarem un scape-room de la ciutadella per 

a que animis als teus amics i familiars a trencar-se el cap per poder escapar del recinte 

emmurallat.  

Dates: Del 23 al 27 de juliol  

 

• En clau d’humor  
La vida és una obra de teatre sense assajos! Tens ganes d’endinsar-te en el món del 

teatre i el circ? Creus que és important riure? Durant la setmana del teatre aprendrem 

diverses tècniques interpretatives i crearem una peça teatral. Si et ve de gust divertir-te 

i conèixer diverses maneres de fer humor aquest és el teu espai.  

Dates: Del 30 de juliol al 3 d’agost  

 

• El món solidari  
Has sentit algun cop que vivim en un món individual i egoista? Aquesta afirmació té una 

part de realitat però si investiguem una mica ens adonarem que existeixen moltes 

entitats amb iniciatives solidàries. Et proposem descobrir-les d’una forma divertida i tenir 

l’oportunitat d’aportar el teu gra de sorra. Ajudar mai fa nosa!  

Dates: Del 6 al 10 d’agost  



  
 

  
 

CURSOS  
 
 

CALAFELL 
 

Curs de premonitor/a de lleure educatiu  
Tens ganes d’iniciar-te en el món del lleure? T’agradaria treballar amb els infants? Els curs 

de premonitors et donarà eines per a saber dinamitzar diferents activitats de lleure i et 

servirà per fer més atractiu el teu currículum en un futur. Aprendràs les funcions d’un/a 

monitor/a de lleure, tècniques d’animació, a treballar en equip i a dinamitzar activitats, jocs 

i tallers.  

Tots aquests aprenentatges els farem d’una manera divertida i amena: jocs de lleure, 

dinàmiques de grup, activitats esportives a la platja, tècniques teatrals, etc. A més, 

dissenyaràs amb els companys i companyes activitats de lleure que podreu dinamitzar en 

diferents casals d’estiu de Calafell.  

Dates: Del 2 al 13 de juliol  

Horari: De les 10 a les 14 hores  

Lloc: Casal Jove de Calafell  

 

Aula d’estudi d’estiu  
Els mesos de juliol i agosts pots venir a repassar amb nosaltres i refrescar els continguts 

perquè no se t’oblidin el proper curs.  

Aula d’estudi al Casal Jove de Calafell. Els dilluns de les 16h a les 18 h.  

Aula d’estudi a la Tarda Jove de Segur. Els dimecres de les 16h a les 18 h. 16h a 18h.  

Adreçat a estudiants d’Educació Secundària.  

 
  



  
 

  
 

FESTES MAJORS D’ESTIU 
 
 

ALBINYANA 
 
Bonaterra _ del 3 al 5 d’agost 
La Papiola _ del 10 a 12 d’agost 
Albinyana _ del 24 al 26 d’agost 
Les Peces _ del 31 d’agost al 2 de setembre 
 

L’ARBOÇ 
 
Del 24 al 29 d'agost 
 

BANYERES DEL PENEDÈS 
 
Saifores _ 30 de juny i 1 de juliol 
Banyeres del Penedès _ del 6 a l’11 de juliol 
Masies de Sant Miquel _ del 13 al 15 de juliol 
Priorat de Banyeres _ 28 i 29 de juliol 
 

BELLVEI 
 
Del 12 d'agost a 16 d'agost  
 

LA BISBAL DEL PENEDÈS 
 
Del 14 d'agost al 19 d'agost 
 

BONASTRE 
 
Del 20 al 22 de Juliol  
 

CALAFELL 
 
Calafell_ Del 27 de juny a l'1 de juliol 

     Del 6 al 8 i del 12 al 16 de juliol 
Segur de Calafell_ Del 2 al 25 d'agost 

          Del 28 al 30 de setembre 
 

CUNIT 
 
Del 6 al 10 de juliol 
 

LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 
Del 8 al 12 d’agost 
 



  
 

  
 

 

MASLLORENÇ 
 
Del 2 al 6 d'agost 
 

EL MONTMELL 
 
Del 24 al 26 d'agost 
 

SANT JAUME DELS DOMENYS 
 
Cornudella _ 7 i 8 de juliol 
Sant Jaume _ 13 de juliol al 29 de juliol 
El Papiolet _ 3 d'agost al 5 d'agost 
La Torregassa _ 24 d'agost al 26 d'agost 
Lletger _ 12 d'octubre al 14 d'octubre 
 

SANTA OLIVA 
 
Del 28 d’agost al 2 de setembre 
 

EL VENDRELL 
 
Del 25 al 28 de juliol 
 
 
 
Tota la informació ha estat cedida pels serveis de joventut dels municipis del Baix 
Penedès. 
Per a més informació us podeu posar en contacte amb els referents especificats en 
cada activitat o amb l'ajuntament corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


