
  



CASALS D’ESTIU DE LLEURE 
 
 

ALBINYANA 
 
CASAL D'ESTIU LES LLEONES: RURALAGEM! 
Dates _ Del 25 de juny al 9 d’agost 
Horari _ De 9 a 13h / Menjador: de 13 a 15h 

Edats _ De 3 a 14 anys 
Lloc _ Aqualeon Albinyana 
Preu _ Socis/es AMPA escola Joan Perucho: 37€ setmana / No socis/es i fora de l'escola: 
50€ setmana / Descomptes si s'apunten més setmanes 
Inscripció _ A l'escola Joan Perucho d'Albinyana i a l’Ajuntament d'Albinyana 
Contacte _ Aresta Cooperativa / Marta Viñas (669626978) 
Observacions _ Podeu descarregar tots els documents (autoritzacions, full informatiu, etc) 

al bloc de l'Aresta: https://arestacooperativa.com/educacio/casal-destiu/  

 
 

BANYERES DEL PENEDÈS 
 
BANYERES DEL PENEDÈS VA DE FESTA! 
Dates _ Del 25 de juny al 26 de juliol 
Horari _ De 8h a 9h acollida, de 9h a 13h casal d'estiu i de 13h a 15h Lunch time 

Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ Escola de Banyeres del Penedès 
Preu _ Tot el casal: 195€ socis Ampa (segon germà 185€) / no socis 266€ (2n germà 258€) 
/ Hi ha preu per setmanes, amb descomptes per germans / Menjador: 1 dia 7,50 € i 1 
setmana 35€ / Acollida: gratuït pels socis de l'Ampa, els no socis 5€ a la setmana 
Inscripció _ Fins el 7 de juny a https://inscripcions.divertalia.cat/banyeres/  
Contacte _ AMPA Escola Mare de Déu del Priorat / 977670108 
 
 

LA BISBAL DEL PENEDÈS 
 
CASAL D’ESTIU  
Dates _ Del 25 de juny al 6 de setembre 
Horari _ De 8:00 a 13:30h 

Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ Escola Ull de Vent 
Preu _ 35€ setmana / 60€ quinzena 
Inscripció _ Fins el 14 de juny a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
Contacte _ www.laballaruga.org 
Observacions _ De 8 a 9h és entrada progressiva, les activitats del casal són de 9 a 13:30h 

 
 
 
 
 
 
 

https://arestacooperativa.com/educacio/casal-destiu/
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BONASTRE 
 
CASAL D’ESTIU  
Dates _ Del 25 de juny al 2 d’agost 
Horari _ De les 9h a les 13h 

Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ Escola l'Estel de Bonastre 
Preu _ 39€ per infant i setmana 
Inscripció _ Fins el 14 de juny a www.laballaruga.org 
 
 

CALAFELL 
 
ACTIVA JONES I EL COFRE D’ODIN 
Dates _ Del 25 de juny al 9 d’agost 
Horari _ De 9 a 14h / Acollida de 8 a 9h / Menjador de 14 a 15:30h 

Edats _ De P3 a 6è de Primària 
Lloc _ Escola del Castell de Calafell 
Preu _ Una setmana 70€, les següents a 60€. Hi ha descomptes per a socis de l’AMPA, 
famílies nombroses i monoparentals. 
Inscripció _ Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30h del mes de juny i al web 
www.sensacionactiva.com  
Contacte _ AMPA Escola el Castell de Calafell / 930153536 
Observacions _ Casal d’estiu temàtic diferent 

 
ESCOLA D’ESTIU DE LA PORTA DE FUSTA 
Dates _ De l’1 de juliol al 2 d’agost 
Horari _ De 9 a 13h 

Edats _ De 5 a 10 anys 
Lloc _ Al local de la Porta de Fusta (C. Dr. Dachs, 26 bxs Platja de Calafell) 
Preu _ 55€ una setmana / 90€ dues setmanes / 220€ cinc setmanes 
Inscripció _ A la Porta de Fusta 
Contacte _ info@laportadefusta.com / 699025032 / 630718075 
Observacions _ Un espai creatiu amb un grup reduït on es treballarà el teatre, el joc i el 

moviment. 

 
 

LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 
CASAL D’ESTIU 2019  
Dates _ De l'1 al 31 de juliol 
Horari _ De 9 a 13 h. 

Edats _ De 3 a 8 anys 
Lloc _ Escola "Les Cometes" 
Preu _ Empadronats: 160€ - 2n germà140 € - 3r germà 100€ - quinzena 110€ / No 
empadronats: 175€ - 2n germà 155€ - 3r germà 115€ - quinzena 125€ 
Inscripció _ Al maig a la Biblioteca municipal mestra Maria Rafecas 
Contacte _ joventut@llorenc.cat  
Observacions _ Servei d'acollida de 8 a 9h i de menjador de 13 a 15h (opcionals) 

 
 

http://www.laballaruga.org/
http://www.sensacionactiva.com/
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mailto:joventut@llorenc.cat


CASAL DE MEDI AMBIENT 
Dates _ De l'1 al 31 de juliol 
Horari _ De 9 a 13 h 

Edats _ De 9 a 11 anys 
Lloc _ Casa de Cultura Municipal de Llorenç del Penedès 
Preu _ Empadronats: 160€ - 2n germà 140€ - 3r germà 100€ - quinzena 110€ / No 
empadronats: 175€ - 2n germà 155€ - 3r germà 115€ - quinzena 125€ 
Inscripció _ Al maig a la Biblioteca municipal mestra Maria Rafecas 
Contacte _ joventut@llorenc.cat  
Observacions _ Servei d'acollida de 8 a 9h i de menjador de 13 a 15h (opcionals) 

 
 

MASLLORENÇ 
 
CASAL D’ESTIU  
Dates _ Del 26 de juny al 31 de juliol 
Horari _ De 9:00 a 13:00h 

Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ Escola Berenguer de Montoliu de Masllorenç 
Preu _ 1 setmana 45€, 2 setmanes 75€, 3 setmanes 105€, 4 setmanes 135€, 5 setmanes 
165€. Dies esporàdics 10€/dia. Descompte del 10% al segon germà 
Inscripció _ 31 de maig i 1 de juny 
Contacte _ Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Berenguer de Montoliu de 
Masllorenç / Sandra Garcia Cano (670344738) 
 
 

SANT JAUME DELS DOMENYS 
 

SUMMER CAMP 2019 
Dates _ Del 25 de juny al 2 d’agost 
Horari _ De 9 a 13h i de 15 a 17h 
Edats _ De P3 a 2n d’ESO 
Lloc _ Escola dels Quatre Vents 
Preu _ Setmanal: matí 39 €, tarda 35 €, matí i tarda 59 €, menjador 35 €, acollida (matí o 
tarda) 10 € 
Inscripció _ Fins el dia 21 de maig a la Casa de Cultura (c. de la Germanor, 8) 
Contacte _ Proesco / 977678529 / culturastj@santjaumedelsdomenys.cat 
Observacions _ Casal d'estiu en anglès 
 
 

SANTA OLIVA 
 
CASAL D’ESTIU SANTA OLIVA 2019 
Dates _ Del 25 de juny al 26 de juliol 
Horari _ Acollida: 7:45 - 9:00h / Casal: 9:00 – 13:30h / Menjador: 13:30 – 15:00h 

Edats _ De 3 a 14 anys 
Lloc _ Escola La Parellada 
Preu _ Socis: 38€ per infant i setmana / No socis: 55€ infant i setmana / Per les cinc 
setmanes: Casal 170€ empadronats o socis (250€ la resta) / Acollida 50€ / Menjador 75€ 
Inscripció _ Fins el 14 de juny a l’oficina i a: www.laballaruga.org  
Contacte _ AMPA La Parellada / 977664002 / www.laballaruga.org  

mailto:joventut@llorenc.cat
mailto:culturastj@santjaumedelsdomenys.cat
http://www.laballaruga.org/
http://www.laballaruga.org/


Observacions _ Piscina, Tallers, Gimcanes, Jocs de pistes, platja, excursions, tirolines... 

Es poden fer inscripcions setmanals 

 

 

EL VENDRELL 
 
CASALS D’ESTIU 
Dates _ De l'1 de juliol al 30 d'agost 
Horari _ De 9:30 a 13:30 h 

Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ El Vendrell 
Preu _ 39€ la setmana / 25% de descompte per a famílies nombroses i monoparentals i 
50% per les famílies nombroses de categoria especial 
Inscripció _ A partir del 10 de juny al Centre cívic L'Estació 

Contacte _ Esplai Zig-Zag / casalsestiuvendrell@gmail.com  

 
PIRA’T 
Dates _ De l'1 al 19 de juliol 
Horari _ De dilluns a dijous de 9:30 a 13:30 i divendres de 9:30 a 17:00h / Acampada del 

15 al 19 de juliol 

Edats _ De 12 a 16 anys 
Lloc _ El Vendrell, el lloc de l’acampada està per determinar 
Preu _ 160€ 
Inscripció _ Del 10 al 21 de juny al Centre cívic L'Estació 

Contacte _ Esplai Zig-Zag / casalsestiuvendrell@gmail.com 

 
CASAL D’ESTIU DE COMA-RUGA 
Dates _ De l'1 de juliol al 30 d'agost  
Horari _ De 9:30 a 13:30 (acollida i menjador a part) 

Edats _ Infants i joves de 3 a 18 anys 
Lloc _ Escola de Coma-ruga (per determinar) 
Preu _ Una setmana 39€ (descomptes: 25% famílies nombroses i monoparental general i 
50% famílies nombroses i monoparental especial) 
Inscripció _ A partir del 3 de juny, al Camí Reial 15 1er del Vendrell i al Centre Cívic de 
Coma-ruga 

Contacte _ Associació Trèvol, educació i acció social 

http://blocs.xarxanet.org/associaciotrevol/  /  www.facebook.com/associacio.trevol  

 
CASAL D’ESTIU DE LA MUNTANYETA 
Dates _ De l'1 de juliol al 30 d'agost 
Horari _ De 9:30 a 13:30 (acollida i menjador a part) 

Edats _ de 3 a 12 anys 
Lloc _ Residència de la Muntanyeta del Vendrell 
Preu _  Una setmana 39 € (25% famílies nombroses i monoparental general i 50% famílies 
nombroses i monoparental especial) 
Inscripció _ A partir del 3 de juny, al Camí Reial 15 1er del Vendrell  
Contacte _ Associació Trèvol, educació i acció social / 977668311 

http://blocs.xarxanet.org/associaciotrevol/  /  www.facebook.com/associacio.trevol  
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COLÒNIES 
 
 

EL VENDRELL 
 

COLÒNIES D’ESTIU DE LA BALLARUGA 
Dates _ Del 15 al 19 de juliol 
Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ La Rectoria de la Selva, a Navés (Solsonès) 
Preu _ 250€ per les inscripcions fins al 27/05 i 275€ a partir del 28/05 
Inscripció _ Al Camí Reial, 17, 1r del Vendrell i a www.laballaruga.org  
Contacte _ Associació Grup d'Entitats El Vendrell Educació i Lleure (La Ballaruga) 
 
 
  

http://www.laballaruga.org/


 

CAMPUS I CASALS ESPORTIUS 
 
 

L’ARBOÇ 
 
CAMPUS INACUA L'ARBOÇ 
Dates _ Del 25 de juny al 26 de juliol 
Horari _ De 9:00 a 13:00h 

Edats _ De 3 a 14 anys 
Lloc _ Inacua l'Arboç (Piscina Coberta Municipal de l'Arboç) 
Preu _ Torn de cinc dies: 46€ / Un dia: 11,70 € 
Inscripció _ A partir de l’1 de juny a la recepció d’Inacua l’Arboç 
Contacte _ Inacua L'Arboç (Piscina Municipal de l'Arboç) / recepcion-larboc@inacua.com / 
977109323 
Observacions _ Cal inscripció prèvia. Hi ha places limitades. Les persones que vulguin el 

servei d'un dia hauran de fer la inscripció amb una setmana d'antelació. Activitat 

condicionada a un mínim de 10 inscrits pels grups d'edat marcats pel centre. 

 
 

CALAFELL 
 
ESPLAI CNT CALAFELL 
Dates _ Del 25 de juny al 15 d’agost 
Horari _ De 9 a 13h / Acollida de 8 a 9h i de 14 a 15h / Menjador de 13 a 14h 

Edats _ De 3 a 14 anys 
Lloc _ Club Tenis Calafell  
Preu _ Des de 45€ la setmana 
Inscripció _ Fins el 25 de juny al Club Tenis Calafell 
Contacte _ CNT Calafell / libertysportss@gmail.com  
Observacions _ Casal multiesportiu: tenis, futbol, basquet, hoquei, piscina, tallers, 

excursions... 

 
ESPLAI CT SEGUR 
Dates _ Del 25 de juny al 10 de setembre 
Horari _ De 9 a 13h / Acollida de 8 a 9h i de 14 a 15h / Menjador de 13 a 14h 

Edats _ De 3 a 16 anys 
Lloc _ Club Tenis Segur de Calafell  
Preu _ Des de 48€ la setmana 
Inscripció _ Fins el 25 de juny al Club Tenis Segur  
Contacte _ CT Segur / 677419676 
Observacions _ Casal multiesportiu: tenis, futbol, basquet, hoquei, piscina, tallers, 

excursions... 

 
CAMPUS CLUB BÀSQUET CALAFELL 
Dates _ De l’1 al 24 de juliol (torns de dues setmanes) 
Horari _ De 9 a 13h 

Edats _ De 8 a 13 anys 
Lloc _ Pavelló Jaume Vilamajó (Segur de Calafell) 
Preu _ 100€ per torn / 2n germà 50€ descompte / si es repeteix torn: 85€ 

mailto:recepcion-larboc@inacua.com
mailto:libertysportss@gmail.com


Inscripció _ Fins el 30 de juny a coachvicente@hotmail.com  
Contacte _ 630310080 
 
GIMNÀSTICA, ACROBÀCIA I TELES AÈRIES DE CIRC 
Dates _ Del 25 de juny al 2 d’agost 
Horari _ De 8 a 15:30h 

Edats _ A partir de 3 anys 
Lloc _ Centre cívic Cinema Iris i Antic Mercat de Calafell  
Preu _ 55€ per setmana els socis / 70€ per setmana els no socis / Hi ha descompte per 
germans i pel juliol sencer 
Inscripció _ A partir del 3 de juny a clubgimnasticacalafell@gmail.com  
Contacte _ 653191933 / 674156828 
Observacions _ Campus esportiu multidisciplinar i lúdic 

 
CAMPUS DE PATINATGE 
Dates _ Del 25 de juny al 25 de juliol 
Horari _ De 9 a 13:30h / Acollida de 7:45 a 9h / Menjador de 13:30 a 15h 

Edats _ A partir de 3 anys 
Lloc _ Institut Camí de Mar 
Preu _ No socis: 52€ la setmana, 99€ la quinzena, 240€ cinc setmanes 
Inscripció _ Fins el 7 de juny a la Pista esportiva de l’Institut Camí de Mar 
Contacte _ Club Patí Calafell / cpcalafell.artistic@gmail.com / 618273779 
Observacions _ Patinatge d’iniciació i tecnificació, xou, dansa i expressió corporal, jocs 

d’aigua, piscina, excursions... 

 

CASAL DE MAR I STAGE DE VELA 
Dates _ Del 25 de juny al 6 de setembre 
Horari _ De 10 a 13h o de 15:30 a 18:30h 

Edats _ De 6 a 15 anys 
Lloc _ Esplai Casal de Mar: davant la confraria / Stage de Vela: davant el Club Nàutic 
Preu _ Esplai Casal de Mar: 95€ per setmana / Stage de Vela: 150€ per setmana / Hi ha 
descomptes per germans i per setmanes addicionals 
Inscripció _ info@escolafevelacalafell.com  
Contacte _ Escola de Vela de Calafell, SL / 629213697 
Observacions _ Places limitades a 30 nens/es per setmana 

 

CASAL ESPORTIU VILARENCAQUA 
Dates _ Del 25 de juny al 6 de setembre 
Horari _ De 10 a 14h / Acollida de 9 a 10h / Menjador i acollida de 14 a 16h 

Edats _ De 3 a 16 anys 
Lloc _ Centre Esportiu Vilarenaqua 
Preu _ Des de 52,17€ 
Inscripció _ Al Centre Esportiu Vilarenaqua 
Contacte _ 977108180 / recepcio@vilarenc-aqua.com  
 
SURF CAMP CALAFELL 
Dates _ Del 24 de juny al 23 de setembre 
Horari _ De 9:30 a 13:30h 

Edats _ de 5 a 18 anys 
Lloc _ Superschool Calafell 
Preu _ 250€ la quinzena 

mailto:coachvicente@hotmail.com
mailto:clubgimnasticacalafell@gmail.com
mailto:cpcalafell.artistic@gmail.com
mailto:info@escolafevelacalafell.com
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Inscripció _ A l’Oficina del Port de Segur i a www.superschool.es  
Contacte _ Superschool (Club de Sup Calafell) / 633097606 / supcalafell@gmail.com  
Observacions _ Els divendres competició “tothom guanya” 

 
 

LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 
CASAL ESPORTIU 
Dates _ De l'1 al 31 de juliol 
Horari _ De 9:30 a 13:30h 

Edats _ De 12 a 16 anys 
Lloc _ Zona esportiva municipal de Llorenç del Penedès 
Preu _ Empadronats: 160€ - 2n germà 140€ - 3r germà 100€ - quinzena 110€ / No 
empadronats: 175€ - 2n germà 155€ - 3r germà 115€ - quinzena 125€ 
Inscripció _ Al maig a la Biblioteca municipal mestra Maria Rafecas 
Contacte _ joventut@llorenc.cat  
Observacions _ Servei de menjador de 13:30 a 15h (opcionals) 

 
 

SANT JAUME DELS DOMENYS 
 

CAMPUS MARC BARTRA 

Dates _ De l’1 al 6 de juliol 

Horari _ De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00h, i dissabte de 09:00 a 12:00h 

Edats _ Nascuts/des de 2003 a 2013 

Lloc _ Camp de Futbol de Sant Jaume dels Domenys 

Preu _ 240 € (inclou equipament, esmorzar, dinar, berenar i d'altres) 

Inscripció _ Fins el 10 de juny a: http://www.campusmarcbartra.com  

Contacte _ Club de Futbol Base Marc Bartra 

 
 

SANTA OLIVA 
 

CAMPUS DE FUTBOL 

Dates _ Del 25 de juny al 26 de futbol 

Horari _ Acollida: 7:45 - 9h / Campus: 9:00 – 13:30h / Menjador: 13:30 – 15:00h 

Edats _ De 3 a 14 anys 

Lloc _ Camp de futbol de Santa Oliva 

Preu _ Per les cinc setmanes: 250€ el Campus (socis o empadronats) / 50€ l’acollida / 75€ 
el menjador 

Inscripció _ Fins el 14 de juny a l’oficina i a: www.laballaruga.org 

Contacte _ C.E. Santa Oliva / 977664002 / www.laballaruga.org 
Observacions _ Es poden fer inscripcions setmanals 
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EL VENDRELL 
 

ACTIVITATS D’ESTIU DE RÍTMICA 
Dates _ De l’1 al 26 de juliol 
Horari _ De 09:00h a 13:00h  

Edats _ De 5 a 14 anys 
Lloc _ Pavelló Àngel Guimerà del Vendrell  
Preu _ 50€ la setmana / 170€ el mes 
Inscripció _ Fins el 21 de juny al Pavelló Àngel Guimerà de 18 a 19h 
Contacte _ Club Rítmica el Vendrell / 615591629 / 650546907 / 696932728 / 
clubritmicaelvendrell@gmail.com  
Observacions _ Hi ha servei d’acollida al matí i al migdia 

 
ESPLAI D’ESTIU DE TENNIS 
Dates _ Del 21 de juny al 26 de juliol 
Horari _ De 09:00h a 13:00h  

Edats _ De 4 a 15 anys 
Lloc _ Club de Tennis el Romaní  
Preu _ 85€  
Inscripció _ Fins a finals de juny 
Contacte _ Club de Tennis el Romaní / germantennis@hotmail.com  
 

8è CAMPUS TARONJA DE BÀSQUET 
Dates _ Del 30 de juny al 7 de juliol 
Horari _ De 08:45h a 19:00h  

Edats _ De 6 a 16 anys 
Lloc _ Coma-ruga  
Preu _ 235€  
Inscripció _ Al maig a www.campus.basquetvendrell.cat  
Contacte _ Associació de Bàsquet del Vendrell / Eric / campustaronja@basquetvendrell.cat  
 
BASKESTIU 2019 
Dates _ Del 8 de juliol al 2 d’agost 
Horari _ De 8:30 a 13h 
Edats _ De 4 a 16 anys 
Lloc _ Complex Esportiu El Tennis 
Preu _ 45 Euros per torn unitari (Els packs de torns tindran descompte) 
Inscripció _ A partir del 10 de juny a: baskestiu@basquetvendrell.cat  
Contacte _ Associació de Bàsquet El Vendrell 
 
CAMPUS DIVERSPORT 
Dates _ Del 25 de juny al 6 de setembre 
Horari _ De  de 9:00 a 14:00h / Acollida de 8 a 9:00h / Menjador de 13:30 a 15:00h (només 

juliol i agost) 

Edats _ De 4 a 14 anys 
Lloc _ Instal·lacions esportives municipals 
Preu _ Campus: 36€/set / Acollida:  9€/set / Menjador: 35€/set (Per l’acollida i el menjador 
hi ha tiquets puntuals) 
Inscripció _ Consell Esportiu del Baix Penedès: Ctra. Sant Vicenç, 71-79 / 626 141 322 / 
618 583 256 
Contacte _ Consell Esportiu del Baix Penedès / Regidoria d'esports del Vendrell 
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CAMPUS D'ESTIU CEV  
Dates _ Del 25 de juny al 24 de juliol 
Horari _ De 9 a 13h 

Edats _ De 4 a 14 anys 
Lloc _ Club d'Esports Vendrell 
Preu _ 1 setmana: 55€ / 2 setmanes: 90€ / 3 setmanes: 130€ / 4 setmanes: 150€ / 5 
setmanes: 180€. 10% descompte 2n germà 
Inscripció _ Oficines CEV (C/ Colom) 
Contacte _ Club d'Esports Vendrell - Secció Futbol / 977668906 / 
cevcoordinador@gmail.com  
 
CASAL D'ESTIU DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  
Dates _ Del 25 de juny al 24 de juliol 
Horari _ De 9 a 13h 

Edats _ De 4 a 16 anys 
Lloc _ Pavelló del Club d'Esports Vendrell 
Preu _ 1 setmana 55€ / 2 setmanes 90€ / 3 setmanes 130€ / 4 setmanes 180€ 
Inscripció _ Fins al 20 de juny a les Oficines CEV 
Contacte _ Club d'Esports Vendrell - Secció de Gimnàstica Artística / 977668906 / 
racheljrg@gmail.com  
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TALLERS PER A JOVES 
  

 

CALAFELL 
 
DIMARTS JOVES  

Inscripció gratuïta a partir del 27 de maig: 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 4 activitats en primera opció.  
 
2 de juliol. Taller de ball: Hip hop 
El hip hop és un moviment cultural que va néixer als Estats Units en els anys 70 als barris 
de Bronx, Queens o Brooklyn. El balll hip hop barreja passos de jazz, breakdance, els ritmes 
afro o la dansa contemporània. Destaquen moviments intensos, de vegades tallants i molt 
expressius. Al taller aprendrem els primes passos i treballarem una coreo. 
Horari: De les 18 a les 20 hores 
Lloc: Centre Cívic Montse Cívit (Port de Segur) 
Coorganitza: Centre Cívic Montse Civit 
 
9 de juliol. Taller de creació artística: escultures de sabó 
Les escultures de sabó s’han convertit en una manualitat de moda. La facilitat per treballar 
el sabó i el bon acabat fan que sigui una opció molt interessant per desenvolupar la vena 
creativa que totes portem dins.  
Horari: De les 17 a les 19 hores 
Lloc: Casal Jove de Calafell 
 
23 de juliol. Taller de ball: K POP 
El kpop és un estil musical de Korea que ho està petant arreu del món, per la seva força 
musical plena d’influències i les seves coreografies. En el taller aprendrem els primers 
passos i treballarem una coreo. 
Horari: De les 18 a les 20 hores 
Lloc: Centre Cívic Montse Cívit (Port de Segur) 
Coorganitza: Centre Cívic Montse Civit 
 
30 de juliol. Taller de creació artística: fes un llibre d'artista! 
 Composa el teu llibre d'artista o el seu inici...un llibre d'artista es una petita obra original 
feta amb papers de tot tipus, pot tenir pintura, anotacions, fotografies, transfers, retalls, fils, 
sorra... i qualsevol material que et digui alguna cosa. No cal saber dibuixar ni tenir 
experiència ..... cal tenir experiències! 
Horari: De les 18 a les 20 hores 
Lloc: Centre Cívic Montse Cívit ( Port Segur ) 
Coorganitza: Centre Cívic Montse Civit 
 
6 d’agost. Taller de música:Roda de percussió 
Es tracta d'una activitat comunitària dissenyada per a qualsevol tipus de públic i qualsevol 
numero de persones que participin. La trobada comença al moment en què els participants 
decideixen posar les mans sobre el seu tambor i els sentits es despleguen. Després d'uns 
minuts d'assentament, els facilitadors ajudaran a dirigir el ritme i entre tots els participants 
esculpiran melodies. 



Horari: De les 19 a les 21hores 
Lloc: Pg. Marítim Sant Joan de Déu ( Zona Confraria ) 
 
13 d’agost. Taller de cuina: snacks saludables 
Taller d’alimentació saludable on coneixerem aquells aliments que cal evitar o prioritzar,  i 
posteriorment agafarem idees d’ snacks saludables per a l’estiu: gazpacho de síndria amb 
crackers de llavors, guacamole amb pastanaga, barretes energètiques de quinoa i fruits 
secs i pudding de xia. 
Horari: De les 18 a les 20 hores 
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris 
 
 
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 19 a les 20 hores. Port de Segur de Calafell 
Dijous de les 19 a les 20 hores. Pg. Marítim St. Joan de Déu ( Zona Confraria) 
(El 16 de juliol i el 15 d’agost no hi haurà sessió) 
 
 
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. 

• 2 de juliol. The Babysitter 

• 9 de juliol. Insidious: la última llave 

• 23 de juliol. Un lugar tranquilo 

• 30 de juliol. La monja 

• 6 d’agost. Las últimes supervivientes 

• 13 d’agost. Infierno azul 

• 20 d’agost. Overlord 

• 27 d’agost. Mandy 
 
 
CASAL JOVE DE CALAFELL I TARDA JOVE DE SEGUR 

De l’1 de juliol al 19 d’agost el Casal Jove i la Tarda Jove de Segur estaran tancades per 
atendre les activitats d’estiu.  Les oficines de la Regidoria de Joventut, a la primera planta 
del Casal Jove, estaran obertes de les 9 a les 14h d’atenció al públic.  
 
 
FESTIU! 

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 
escape room, els jocs de lleure, música 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 27 de maig. 
Activitat gratuïta. Adreçat a joves a partir de 12 anys (nascuts a partir del 2006), excepte el 
Curs de premonitor de lleure, que està adreçat a joves de 15 a 18 (nascuts del 2001 al 
2003).  
Places limitades, inscripció per ordre d’arribada. Nombre màxim de 3 de les 5 activitats 
setmanals en primera opció. Si hi ha places disponibles, et podries inscriure a la 4ta. Sols 



podran participar a l’acampada aquelles persones que hagin vingut alguna de les activitats 
setmanals. 
 
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: De l’1 al 12 de juliol 
Horari: De les 10 a les 14 hores 
Lloc: Centre Cívic Montserrat Civit (Port de Segur)  
 
Què fas? Posa el teu gra de sorra 
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 molts projectes 
en el que pots demostrar el teu altruisme. Et proposem descobrir-les d’una forma divertida 
i tenir l’oportunitat de d’aportar el teu gra de sorra. Ajudar mai fa nosa! 
Dates: Del 17 al 19 de juliol 
Horari: De les 10 a les 14 hores 
Lloc: Centre Cívic Montserrat Civit (Port de Segur) 
 
Escapem de la història 
Coneixes els escape-room? Segur que el teu enginy ha aconseguit escapar d’alguna tètrica 
habitació... Tens l’oportunitat de superar el següent nivell. Hauràs d’escapar de dos edificis 
emblemàtics de Calafell seguint el fil d’una trama de misteri i posant a prova els teus  
coneixements històrics. Calafell serà un escape-village! 
Dates: Del 22 al 26 de juliol 
Horari: De les 10 a les 14 hores 
Lloc: Casal Jove de Calafell  
 
Expressa’t en lila 
Encara al segle XXI reivindiquem la plena igualtat entre homes i dones. Aquest estiu, volem 
tenyir de lila els carrers, treballant un missatge amb què compartir els nostres pensaments 
d’igualtat en un mural participatiu.  Vine a compartir experiències i a aprendre a construir un 
món on hi capiguem totes! 
Dates: Del 29 de juliol al 2 d’agost 
Horari: De les 10 a les 14 hores 
Lloc: Casal Jove de Calafell 
 
Dona la nota contra el racisme! 
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 per motius racistes.  
Al llarg de la setmana treballarem amb la música per trencar les barreres del racisme, 
especialment treballarem aquelles actituds quotidianes i normalitzades que, sense semblar-
ho, poden ofendre. Vine creatiu/va de casa… perquè ho farem a ritme de rap! 
Dates: Del 5 al 9 d’agost 
Horari: De les 10 a les 14 hores 



Lloc: Casal Jove de Calafell 
 
Comiat d’acampada! 
Les setmanes del Festiu! han estat intenses, i volem acomiadar-nos compartint les 
vivències que ens hem endut amb una experiència diferent: sortirem d’acampada, dormirem 
amb tendes, farem jocs i dinàmiques, i sobretot sobretot, farem amistat i bon rotllo! 
Dates: 12 i 13 d’agost 
Horari: Sortida dilluns 12 a les 10h. al Casal Jove. Arribarem dimarts 13 a les 18h.   
Lloc: Casa de colònies Can Foix (Cubelles) 
*Caldrà portar el dinar del dia 12. La resta d’àpats es faran a la casa de colònies. Els 
desplaçaments seran amb autobús i gratuïts. Caldrà portar també esterilla i sac de dormir, 
banyador, tovallola, una muda, xancles lligades i raspall de dents. Per inscriure’s a 
l’acampada, convé haver realitzat alguna de les activitats prèvies.  
Col·labora: Jove Baix Penedès 
 
 
FESTA DELS COLORS 

Aquest estiu acabem les activitats amb la Festa dels Colors!  
No et pots perdre les actuacions dels punxadiscos i els llançaments de pols de colors el 14 
d'agost de les 18 a les 22h al Parc de la Sínia Calafell. 
L'activitat és oberta i gratuïta. La Festa dels Colors serà una festa familiar oberta a tothom. 
És recomanable venir vestit de blanc per tal que els colors destaquin més.  
 

 

  



 

CURSOS  
 
 

L’ARBOÇ 
 
CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ 
Dates _ De l’1 al 26 de juliol 
Horari _ Entre les 16:00 i les 19:00h, depèn del grup d’edat 

Edats _ De 3 a 10 anys 
Lloc _ Inacua l'Arboç (Piscina d’estiu) 
Preu _ 52€ la quinzena 
Inscripció _ A partir de l’1 de juny a la recepció d’Inacua l’Arboç 
Contacte _ Inacua L'Arboç (Piscina Municipal de l'Arboç) / recepcion-larboc@inacua.com / 
977109323 
Observacions _ Cal inscripció prèvia. Hi ha places limitades. 

 
AQUAGYM 
Dates _ De l’1 al 26 de juliol 
Horari _ Dilluns i dimecres de 19 a 20h 

Edats _ A partir de 16 anys 
Lloc _ Inacua l'Arboç (Piscina d’estiu) 
Preu _ 23,65€  
Inscripció _ A partir de l’1 de juny a la recepció d’Inacua l’Arboç 
Contacte _ Inacua L'Arboç (Piscina Municipal de l'Arboç) / recepcion-larboc@inacua.com / 
977109323 
 
 

BELLVEI 
 
ANGLÈS INTENSIU 
Dates _ De l’1 de juliol al 2 d’agost 
Horari _ De 9:00 a 12:30h 

Edats _ De 3 a 12 anys 
Lloc _ Escola La Muntanyeta 
Preu _ 55€ setmanals 
Inscripció _ Fins el 31 de maig a reserves@puntdepartida.cat  
Contacte _ Punt De Partida – Escola d’idiomes / 877013935 
 
 

CALAFELL 
 
CURS DE PREMONITOR/A DE LLEURE EDUCATIU 
Ja t’ho hem explicat dins l’apartat dels tallers, ja que aquest curs forma part del Festiu... 
però te’l recordem: 
 
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.  
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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: De l’1 al 12 de juliol 
Horari: De les 10 a les 14 hores 
Lloc: Centre Cívic Montserrat Civit (Port de Segur)  
 
 
AULA D’ESTUDI D’ESTIU 
Aquest estiu hem preparat breus càpsules de reforç a l’estudi en aquelles matèries que més 
et poden ajudar. Adreçat a estudiants d’Educació Secundària. 
 

• Aula d’estudi: Competències bàsiques en expressió oral i escrita en català.  Els 
dilluns i dimecres de les 12 a les 13:30 h.  De l’1 al 24 de juliol. Casal Jove de Calafell 
(El 15 de juliol no hi ha classe) 

 

• Aula d’estudi: Competències bàsiques en expressió oral i escrita en català. Els 
dimarts i dijous de les 11:15 a les 12:45 h. Del 2 al 25 de juliol. Tarda Jove de Segur 
(El 16 de juliol no hi ha classe) 

 

• Aula d’estudi: Refresca l’anglès! Prepararem exercicis pràctics perquè no perdis 
el fil a l’estiu. Els divendres, de les 11:15 a les 13:15 h. Del 5 al 19 de juliol. Casal 
Jove de Calafell 

 
  



FESTES MAJORS D’ESTIU 
 
 

ALBINYANA 
 
Albinyana _ del 23 al 25 d’agost 
Les Peces _ del 30 d’agost a l’1 de setembre 
 
 

L’ARBOÇ 
 
Del 23 al 28 d'agost 
 
 

BANYERES DEL PENEDÈS 
 
Saifores _ 6 i 7 de juliol 
Banyeres del Penedès _ del 12 al 17 de juliol 
Masies de Sant Miquel _ 20 i 21 de juliol 
Priorat de Banyeres _ 27 i 28 de juliol 
 
 

BELLVEI 
 
Bellvei _ del 14 al 18 d'agost  
Baronia de Mar _ 24 i 25 d’agost 
 
 

LA BISBAL DEL PENEDÈS 
 
Del 13 d'agost al 18 d'agost 
 
 

BONASTRE 
 
Del 19 al 22 de Juliol  
 
 

CALAFELL 
 
Calafell platja_ Del 26 de juny a l'1 de juliol 
Calafell poble_ Del 5 al 28 de juliol 
Segur de Calafell_ Del 4 d'agost al 30 de setembre 
 
 

CUNIT 
 
Del 10 al 15 de juliol 
 



LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 
Del 9 a l’11 d’agost 
 
 

MASLLORENÇ 
 
Masllorenç_ De l’1 al 5 d'agost 
Masarbonès_ Del 23 al 25 d’agost 
 
 

EL MONTMELL 
 
Del 23 al 25 d'agost 
 
 

SANT JAUME DELS DOMENYS 
 
Cornudella _ del 5 al 7 de juliol 
Sant Jaume _ del 24 al 28 de juliol 
El Papiolet _ del 2 al 4 d'agost 
La Torregassa _ del 23 al 25 d'agost 
Lletger _ de l’11 al 13 d'octubre  
 
 

SANTA OLIVA 
 
Del 28 d’agost al 1 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. 

 


