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ACTIVITATS PLÀSTIQUES DIVERTIDES
Activitats plàstiques divertides on els nens i nenes aprenen i experimenten
diferents disciplines artístiques. A través d’un projecte curiós, pintem,
dibuixem, construïm i ideem.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Horari: de 9.30 a 13 h
Edats: de 3 a 12 anys
Preu: 135€
INSCRIPCIONS:
Dates: del 15 de maig al 9 de juny
Horari: de 17 a 19 h
Contacte: 93 850 46 64 Elisenda/Iolanda - eap@ajtorello.cat
ORGANITZA: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló
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CAMPIONAT DE PÀDEL MASCULÍ I FEMENÍ
NITS D’ESTIU AL TENNIS
Campionat de pàdel que es jugarà els vespres de 10 a 12 h. Per una banda,
hi haurà competició femenina, i per l’altra, masculina. Es poden fer equips
de tres persones, de les quals en cada partit en podran jugar dues o fer els
equips directament de dues persones. Hi haurà una primera fase de lliga i
una altra eliminatòria. Es faran categories segons el nivell.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 27 de juliol
Edats: a partir de 16 anys
Horari: de 22 a 24 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Preu: 15 € (socis) / 20 € (no socis)
Bons premis!!
INSCRIPCIONS:
Dates: del 23 de maig al 12 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Contacte: 93 859 18 55 / 606 166 166 o escola@tennistorello.cat
ORGANITZA: Club Tennis Torelló

CAMPUS DE FUTBOL DE TORELLÓ
Campus masculí i femení obert a tothom!!! Benvinguts a la 5a edició del campus
d’estiu d’AFO i el Club Futbol Torelló. El campus ja té les inscripcions obertes un any
més per gaudir al màxim d’aquest estiu del 2017, tot aportant novetat importants en
aquesta edició.
Com a gran novetat, us presentem. AFO i ESSA (Ebbe Sand Soccer Academy) que
s’uneixen aquest estiu per gaudir d’una experiència inoblidable en terres catalanes.
Jugadors de l’acadèmia Xina de Shanghai, coordinada per Gerard Casanova,
gaudiran d’aquest Campus del 3 al 14 de juliol. Una experiència única i irrepetible
que unirànens d’arreu del món. Diferents cultures i llengües que serviran per utilitzar
el català, l’anglès i el castellà en els entrenaments. També posem una nova ubicació
d’excursió, el MUSEU DEL FC BARCELONA. El dia serà el dimarts 5 de Juliol de 8 a 13
h, aproximadament. Aquesta sortida serà oberta a tothom, a tots els nens i nenes
que hagin participat en qualsevol de les setmanes de campus. I tindrem diferents
visites de jugadors i entrenadors actuals provinents dels millors clubs de Catalunya.
I un any més, mantenim totes aquelles activitats amb molt d’èxit i millors moments
per tornar-los a repetir amb més il•lusió; l’excursió al parc aquàtic, l’assistència diària
a la piscina municipal de Torelló, la nit de bivac, els jocs d’aigua i entre moltes altres
activitats molt més que divertides. També farem el 5è Campionat de pedra-papertisora humà.
Treballarem sobre els valors educatius i formatius, formarem els nens i nenes sota
el nostre màxim coneixement. Un any més, els nostres objectius seran acomplir
els objectius de tots els nens i nenes. Durant 5 setmanes, gaudirem al màxim d’un
estiu que segur que serà inoblidable per a tots ells, amb el compliment i l’obligació
de treballar tots els àmbits del futbol en les seves respectives edats (la motricitat, la
tecnificació i els fonaments individuals i grupals dels nens i nenes).

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 5 a 16 anys
Preu: Per setmanes (a partir de 40€ una setmana, fins a 170€ les cinc setmanes)
INSCRIPCIONS:
Dates: fins al 16 de juny
Persona de contacte: Xus - 618 621 083
Adreça electrònica: campusafo@gmail.com
ORGANITZA: Club Futbol Torelló
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CAMPUS/CASAL BÀSQUET TORELLÓ
Casal d’estiu per a tothom. No és necessari haver jugat a bàsquet. Apunta’t
amb els teus amics i vine a divertir-te de totes les activitats i jocs que
organitzarem.
Aquest any com a novetat, tindrem sortides OPENCAMP, dos divendres i
activitats lúdiques en anglès adaptat a les edats dels participants.
“Educa amb valors, educa amb esport, educa amb bàsquet”
#SomTorelló #ValorsClub

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Edats: nascuts de l’any 2003 al 2012
Preus: Opció 1: 50€ (1 setmana)
		
Opció 2: 200€ (5 setmanes)
Opció 3: 10€ (1 dia)
Sortides (opcionals)
Divendres 7 de juliol Open-Camp (Barcelona) +15€
Divendres 28 de juliol Open-Camp (Barcelona) +15€
INSCRIPCIONS:
Dates: de l’1 al 31 de maig
Contacte: oficines bàsquet. Pavelló municipal d’esports de Torelló			
			
639 902 838 / 667 683 529
Adreça electrònica: infocbtorello@gmail.com

CASAL D’AGOST I SETEMBRE DEL CLUB TENNIS TORELLÓ
Activitat esportiva amb tennis, pàdel, natació i altres esports; lúdica amb
tallers, jocs diversos... i educativa amb repàs escolar i anglès.
La inscripció permet venir per setmanes i escollir entre les 6 que comprenen
les dates de l’activitat.

INFORMACIÓ:
Dates: del 2 d’agost al 8 de setembre
Edats: de 3 anys (que hagin cursat P3) a 14 anys
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. Servei de menjador
Preus: per setmana 37 € (socis) / 43 € (no socis) matí o tarda
		
Tot el dia: 47 € (socis) / 53 € (no socis)
		
Servei de menjador: 7,5 €/dia
		
Servei d’acollida de 8 a 9 h: 3 €/dia
		
Descompte del 15% si es fan les 6 setmanes
		
Descompte del 10% al 2n germà
		
Descompte del 10% del total per famílies nombroses
INSCRIPCIONS:
Dates: del 10 al 21 de juliol
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Contacte: 93 859 18 55 / 609 750 406 o escola@tennistorello.cat
ORGANITZA: Club Tennis Torelló

ORGANITZA: Club Bàsquet Torelló
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CASAL D’ESTIU “ESCOLA DE MAGS”
Aquest estiu la màgia arriba a Torelló. Per aquest motiu, estem buscant nens
i nenes valents, que portin dins el poder de la màgia i que siguin capaços de
viatjar a un món fantàstic encara per descobrir.
Boscos encantats, mags, bruixes, fades, encanteris i animals fantàstics són
alguns dels elements que ens envoltaran aquest estiu. Junts aconseguirem
fer front a totes les adversitats, per així poder convertir-nos en autèntics
mags.
Aprofitarem l’estiu perquè els nens i nenes de les diferents escoles de Torelló
que formen la Federació d’AMPA de Torelló convisquin, comparteixin,
descobreixin i participin en diferents activitats.
Viurem diferents aventures a través de jocs, esports, rutes amb bicicleta,
piscina, anglès, excursions, gimcanes, curses d’orientació, escalada, tallers o
una nit al ras que permetrà als participants mostrar les seves millors qualitats
per ser uns bons mags. Totes les activitats estan adequades a les necessitats
de cada grup d’edat.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol i del 21 agost al 8 de setembre
Edats: de 2 anys (P2 acabat) a 12 anys (6è primària)
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
		
Opció d´acollida de 7.45 a 9 h (subjecte a les inscripcions)
		
Opció de menjador de 13 a 15 h (subjecte a les inscripcions)
Aquest any també s’oferirà el servei de menjador amb carmanyola a l’escola
Vall del Ges (mínim 6 nens). Preu del servei: 4,5€ , 21€ (setmanal) i 55€ (tot
el Casal).
Lloc: Escola Dr. Fortià Solà i Vall del Ges
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CASAL D’ESTIU “ESCOLA DE MAGS”
Preus:
Preus bonificats dins termini:
Tot el casal:		
tot el dia: 210€
Per setmana:
tot el dia: 55€
Menjador:		
Esporàdic: 7€
Servei d’acollida: Esporàdic: 3,5€
Preus inscripció fora de termini :
Tot el casal:		
tot el dia: 230€
Per setmana:
tot el dia: 60€
Menjador:		
Esporàdic: 7€
Servei d’acollida: Esporàdic: 3,5€

matí: 150€		
matí: 40€		
Setmanal: 33€
Setmanal: 15€

tarda: 112€
tarda: 28€
Tot el casal: 161€
Tot el casal: 55€

matí: 165€		
matí: 45€		
Setmanal: 35€
Setmanal: 17€

tarda: 125€
tarda: 31€
Tot el casal: 180€
Tot el casal: 60€

Cada AMPA fa una bonificació del 10% sobre el cost del casal a les famílies
nombroses de la seva escola (excepte servei d’acollida i de menjador).
INSCRIPCIONS:
Dates: del 15 de maig al 2 de juny. Fora de termini s’acceptaran inscripcions
fins al 9 de juny (data límit)
Persona de contacte: AMPA de l´escola
Adreça electrònica: 5ampastorello@gmail.com
ORGANITZA: Federació d´AMPA de Torelló
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CASAL D’ESTIU “ESTIU JOVE”
AQUEST ESTIU TORNA L’ACCIÓ!
No saps què fer a l’estiu? El casal de sempre se t’ha fet petit i encara ets
massa jove per treballar? Doncs aquesta és la teva oportunitat de demostrar
que els joves teniu iniciativa, empenta i ganes de passar-vos-ho bé.
Excursions, bivac, curses d’orientació, escalada, supervivència, piscina, rutes
amb BTT, són algunes de les activitats de les quals podràs gaudir si tens
ganes de passar un estiu diferent i emocionant.
L’ESTIU JOVE és un espai lúdic per a adolescents de 12 a 16 anys (de 1r a 4t
d’ESO) gestionat per la Federació d’AMPA de Torelló. El punt de trobada serà
l’escola Sagrats Cors de Torelló.

CASAL D’ESTIU “ESTIU JOVE”
INSCRIPCIONS:
Dates: del 15 de maig al 2 de juny. Fora de termini s’acceptaran inscripcions
fins al dia 9 de juny (data límit)
Persona de contacte: AMPA de l´escola
Adreça electrònica: 5ampastorello@gmail.com
ORGANITZA: Federació d´AMPA de Torelló formada per l’escola Dr. Fortià
Solà, l’Escola Marta Mata, l’Escola Rocaprevera, l’Escola Sagrats Cors i l’Escola
Vall del Ges.
Col·labora: Ajuntament de Torelló

*Imprescindible saber anar amb bicicleta

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 12 a 16 anys
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Escola Sagrats Cors
Preus:
Preus bonificats dins termini:
		
Tot el casal: 150€
		
Setmana: 40€
		
Preus per dates d´ingrés / inscripció fora de termini:
		
Tot el casal: 165€
		Setmana: 45€
Cada AMPA fa una bonificació del 10% sobre el cost del casal a les famílies
nombroses de la seva escola (excepte servei d’acollida i de menjador).
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CASAL D’ESTIU DEL CLUB TENNIS TORELLÓ
Activitat esportiva amb tennis, pàdel, natació i altres esports. Hi ha l’opció
de venir tot el dia afegint-hi activitats lúdiques a la tarda com tallers, repàs
escolar, anglès, etc.
Per als nens i nenes de P3, P4, P5, 1er i 2on (curs 2016-17) s’adapta l’activitat
a la seva edat tot incorporant tallers al matí amb el centre d’interès “Que no
pari la música!!”.
Per als més grans del casal (de 5è a ESO) hi haurà activitats molt
motivadores.
El Casal comença a les 9 h (inclòs en el preu) i hi haurà activitats en anglès.
Servei d’acollida de 8 a 9 h. Els divendres es faran activitats especials.
Hi haurà una acampada i una sortida al parc aquàtic per als nens i nenes més
grans de 6 anys. Per als infants de 3 a 6 anys, hi haurà una sortida encara per
determinar. Aquestes activitats estan incloses en el preu. Hi haurà servei de
menjador.
Obsequi de samarreta del Casal.
Es farà una reunió informativa abans de començar el casal.
Places limitades.

CASAL D’ESTIU DEL CLUB TENNIS TORELLÓ
INSCRIPCIONS:
Dates: del 22 de maig al 16 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Contacte: 93 859 18 55 / 609 75 04 06 o escola@tennistorello.cat
ORGANITZA: Club Tennis Torelló

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol (opcional 23 de juny)
Edats: de 3 anys (que hagin cursat P3) a 14 anys (2n ESO)
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. Servei de menjador
Preus: Tot el dia: 199 € (socis) / 224 € (no socis)
		
Matí: 145 € (socis) / 170 € (no socis)
		
Tarda: 124 € (socis) / 144 € (no socis)
		
Servei d’acollida 8 a 9 h: 3 €/dia
		
Servei de menjador: 168 € (fixos) / 7,5 € (dinars esporàdics)
		Per setmanes: 35 € (socis) / 42 € (no socis) matí o tarda
		
Tot el dia: 47 € (socis) / 54 € (no socis)
		
23 de juny: 10 € (socis) / 15 € (no socis)
		
Descompte del 10% el 2n germà
		
Descompte del 10% del total per famílies nombroses.
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CASAL MULTIESPORTIU
Casal d’estiu on l’objectiu és la diversió de l’infant juntament amb
l’aprenentatge de diferents esports i el principal d’ells és la natació. També
es faran manualitats, tallers, ritmes, etc.
Aquest any tenim la novetat del servei de menjador de 13 a 15h.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 6 a 12 anys
Preu: des de 163,20€
Horaris: de 9 a 13h
		
Acollida matí: de 8 a 9 h
		
Acollida migdia: de 13 a 14 h
		
Menjador: de 13 a 15 h
INSCRIPCIONS:
Dates: a partir del 2 de maig
Contacte: recepció de LaPiscina o a info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA: LaPiscina de Torelló
			
www.lapiscinadetorello.cat
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CASAL NATACIÓ SINCRONITZADA
Casal d’estiu on l’objectiu és la diversió juntament amb l’aprenentatge de
la natació sincronitzada i les activitats relacionades amb aquest esport com
interpretació, dansa, ritme de la música, disseny de banyadors, maquillatge,
etc.
Aquest any tenim la novetat del servei de menjador de 13 a 15h.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 6 a 14 anys
Preu: des de 175€
Horaris: de 9 a 13h
		
Acollida matí: de 8 a 9 h
		
Acollida migdia: de 13 a 14 h
		
Menjador: de 13 a 15 h
INSCRIPCIONS:
Dates: a partir del 2 de maig
Contacte: recepció de LaPiscina o a info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA: LaPiscina de Torelló
			
www.lapiscinadetorello.cat
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CELEBRACIÓ DE LA REVETLLA DE SANT JOAN A TORELLÓ

COLÒNIES D’ESTIU PER A ADOLESCENTS LGTB

17 h
Berenar a Bellmunt. Seguidament, baixada popular de la Flama del
Canigó. Organitza: Centre Excursionista de Torelló (CET)
18 h
Espectacle infantil
20.30 h Sopar popular
21.15 h Rebuda de la Flama del Canigó a càrrec del CET i de Tradicat
21.30 h Audició de sardanes
23.30 h Concert de Tradi-Patxanga amb el grup La Morena
01 h
PD’s

Aquest any es portarà a terme la tercera edició del projecte Oasis, colònies
d’estiu per a adolescents LGTB que enguany tindran lloc a l’alberg El Caus, de
Mura, de l’ 11 al 16 de Juliol. Oasis és un espai de trobada i socialització en el
marc del lleure per a adolescents d’entre 13 i 17 anys amb comportaments,
identitats de gènere i sexualitat diverses i/o que s’identifiquin com a
lesbianes, gais, bisexuals o trans. L’objectiu de la trobada és acompanyar
i apoderar els adolescents i crear un entorn de llibertat i seguretat des del
qual generar vincles d’amistat i compartir referents positius entre iguals.

* Els horaris poden veure’s afectats en funció de les necessitats
organitzatives. Per a més informació, consulteu el web.

Hi ha possibilitat de beca.
Per a més informació: oasislgtb@gmail.com

INFORMACIÓ:
Data: 23 de juny
Preu: Totes les activitats són gratuïtes, excepte el sopar popular (Per a més
informació consulteu el web)
Contacte: https://revetllatorello.wordpress.com / revetlla.torello@gmail.com

INSCRIPCIONS: https://oasislgtb.wordpress.com/formulari
ORGANITZA: Associació Candela

ORGANITZA: Associació Revetlla de Torelló
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CURS DE PREMONITOR EN EL LLEURE
Aquest curs us proporcionarà una visió i iniciació general dels continguts i
conceptes de les tasques que desenvolupen els professionals de l’educació
en el lleure.
L’etapa lectiva serà complementada amb una estada a una activitat de lleure
(casal d’estiu, campus...).
Curs molt pràctic per adquirir eines, recursos i tècniques per aplicar-les en
l’àmbit del lleure.

INFORMACIÓ:
Etapa lectiva: 20 hores
Dies d’etapa lectiva: 27 i 29 de juny i 4, 6, 11, 13, 18 i 20 de juliol (dimarts i
dijous)
Etapa de pràctiques: 28 juny i 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 i 19 de juliol (dilluns,
dimecres i divendres)
Sortida cloenda: 21 de juliol
Edats: joves de 14 a 17 anys
Horari: de 10 a 12.30 h
Preu: 96€
“Un mínim de 12 alumnes”

CURSET DE PÀDEL + PISCINA AL CLUB TENNIS TORELLÓ
Cursets de pàdel per a nens i nenes de nivell iniciació (que no hagin jugat
mai), perfeccionament (que ja hagin jugat i vulguin millorar el seu nivell) i
competició. Inclou 1 hora i mitja a la piscina del club. Sortida al parc aquàtic
inclosa en el preu. Obsequi d’una samarreta.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 10 a 16 anys
Horari: de 09.30 a 13 h. Es podran deixar els nens a les 9 h
Preus: 172 € (socis) / 192 € (no socis)
Per setmanes: 43 € (socis) / 48 € (no socis)
INSCRIPCIONS:
Dates: del 23 de maig al 16 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Contacte: 93 859 18 55 / 609 750 406 o escola@tennistorello.cat
ORGANITZA: Club Tennis Torelló

INSCRIPCIONS: fins al 15 de juny al Torelló Jove
Telèfon 93 859 42 72
ORGANITZA: Torelló Jove
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CURSET DE TENNIS + PISCINA AL CLUB TENNIS TORELLÓ
Cursets de tennis per a nens i nenes de nivell d’iniciació (que no hagin jugat
mai) i perfeccionament (que ja hagin jugat i vulguin millorar el seu nivell.
Inclou 1 hora a la piscina del club (de 4 a 5 h de la tarda). Sortida al parc
aquàtic inclosa en el preu. Obsequi d’una samarreta.

INFORMACIÓ:
Dates: del 27 de juny al 29 de juliol
Edats: de 10 a 16 anys
Horari: de 16 a 18.30 h
Preus: Tot el curset: 172 € (socis) / 192 € (no socis)
Per setmanes: 43 € (socis) / 48 € (no socis)
INSCRIPCIONS:
Dates: del 22 de maig al 16 de juny
Horaris: de 9 a 22h
Lloc: Club Tennis Torelló
Contacte: 93 859 18 55 / 609 75 04 06 o escola@tennistorello.cat
ORGANITZA: Club Tennis Torelló

CURSETS INTENSIUS D’ESTIU
Amb l'arribada de l'estiu, a La Piscina de Torelló ens preparem per als
cursos intensius per a adults. Els mesos d'estiu, amb les vacances escolars
i l'arribada de la calor, són un bon moment per aprendre a nedar o per
millorar la tècnica de la natació.
La natació és una pràctica esportiva saludable que aporta grans beneficis.
Per evitar pors i afavorir l'aprenentatge de la natació, és aconsellable
començar com més aviat millor.
Saber nedar és més una necessitat que una opció, i assolir un bon nivell de
domini aquàtic és bàsic per gaudir amb seguretat de les piscines, platges,
etc.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol de 2017		
Edats: a partir de 16 anys
Preu: des de 46 euros
INSCRIPCIONS:
Dates: a partir del 2 de maig de 2017
Persona de contacte: Recepció de LaPiscina o a info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA: LaPiscina de Torelló
			
www.lapiscinatorello.cat
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CURSETS INTENSIUS D’ESTIU PER A NENS I NENES
Amb l'arribada de l'estiu a La Piscina de Torelló ens preparem per als cursos
intensius infantils (adreçats a alumnes de 3 a 12 anys). Els mesos d'estiu,
amb les vacances escolars i l'arribada de la calor, són un bon moment per
aprendre a nedar o per millorar la tècnica de la natació.
La natació és una pràctica esportiva saludable que aporta grans beneficis als
infants. Per evitar pors i afavorir l'aprenentatge de la natació és aconsellable
començar com més aviat millor.
Saber nedar és més una necessitat que una opció, i assolir un bon nivell de
domini aquàtic és bàsic per gaudir amb seguretat de les piscines, platges,
etc.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol de 2017		
Edats: de 4 mesos a 12 anys
Preu: des de 46 euros
INSCRIPCIONS:
Dates: a partir del 2 de maig de 2017
Persona de contacte: Recepció de LaPiscina o a info@lapiscinadetorello.cat

Estada de pretemporada Bàsquet Torelló
Estada de pretemporada on els equips del club iniciarem la temporada
2017-18 amb una estada de dilluns a dijous i de divendres a diumenge i
participarem al torneig de Sant Julià de Vilatorta tal com anem fent en els
últims anys.
“Educa amb valors, educa amb esport, educa amb bàsquet”
#SomTorelló #ValorsClub

INFORMACIÓ:
Dates: del 4 al 10 de setembre
Horari: de 9 a 13 h (preminis i minis) de 16 a 19 h (infantils i cadets)
Edats: nascuts de l’any 2000 al 2010
INSCRIPCIONS:
Dates: de l’1 al 31 de maig
Contacte: oficines bàsquet. Pavelló municipal d’esports
			
639 902 838 / 667 683 529
Adreça electrònica: infocbtorello@gmail.com
ORGANITZA: Club Bàsquet Torelló

ORGANITZA: LaPiscina de Torelló
			
www.lapiscinatorello.cat
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"DE CAP A L'ESTIU 2017" CLUB ATLÈTIC TORELLÓ
Des de l'any 2002 ens esforcem per portar a Torelló les activitats més
maques i innovadores per als vostres fills. Aprofitem el bon temps per fer tot
el que ens agrada, ens diverteix i ens fa sentir vius!
Encara no has provat l'efecte de Cap a l'estiu? Ara és el moment! Veniu, fareu
molts amics, gaudireu passant-ho d'allò més bé a través del joc i l’esport a
l’aire lliure.
Cada dia és màgic i diferent amb un programa molt divers, adaptat als
diferents grups d'edat, programacions específiques per als més petits (P3-P5)
i també programació especifica per als més grans (13-16 anys).
Anem a la piscina cada dia i fem activitats aquàtiques motivadores, com el
triatló, el waterpolo, la sincronitzada,... i fem grups reduïts per als més petits!
T'ho passaràs pipa tot jugant: a rugbi, voleibol, handbol, hoquei, beisbol,
bàdminton, futbol, bàsquet, entre d'altres. També fem sortides amb bicicleta
un cop per setmana.
I com a activitats extraordinàries, fem curses d'orientació, caiac, escalada,
surf de riu, excursions a peu, patins, patinets, slackline, tir amb arc i
acampada.
Aquest projecte el portaran a terme llicenciats en Ciències de l'activitat física
i l'esport, monitors i directors de lleure titulats.
Anima't i tira't de Cap a l'Estiu!!

"DE CAP A L'ESTIU 2017" CLUB ATLÈTIC TORELLÓ
		
		

* Segon germà: 10 € de descompte
21% IVA inclòs en el preu

INSCRIPCIONS:
Dates: dilluns 29 de maig i 5 i 12 de juny.
		
dimecres 31 de maig i 7 i 14 de juny
Horaris: de 18.30 a 20 h
Lloc: oficines del Club Atlètic Torelló. Pavelló municipal d’esports
Persona de contacte: Pere Comas - 676 13 49 10
Adreça electrònica: perecomas9@gmail.com
ORGANITZA: Club Atlètic Torelló

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 3 a 13 anys
Horaris: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Permanències: de 8 a 9 h
Lloc: zona esportiva de Torelló i piscines municipals
Preus: Matí: 199 €
		
Tot el dia: 249 €
		
Permanència de 8 a 9 h: 45 €
		
Per setmana matí: 55 € i tot el dia: 75 €
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FESTUS

MINI CASAL

20è aniversari del Festus, festival d’arts escèniques, musicals i visuals al
carrer. Hi trobareu teatre, circ, música, dansa, arts visuals... Prioritzem els
nous llenguatges i els espectacles de nova creació i totes aquelles propostes
que proposen una relació especial, diferent i particular amb el públic.

Casal d’estiu on l’objectiu és la diversió de l’infant juntament amb
l’aprenentatge de diferents esports i el principal d’ells és la natació. També
es faran manualitats, tallers, ritmes, etc.
Aquest any tenim la novetat del servei de menjador de 13 a 15 h.

INFORMACIÓ:
Dates: 7 i 8 de juliol
Preu: gratuït

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol de 2017
Edats: de 3 a 5 anys
Preu: des de 163,20 €
Horaris: de 9 a 13 h
		
Acollida matí: de 8 a 9 h
		
Acollida migdia: de 13 a 14 h
		
Menjador: de 13 a 15 h

ORGANITZA: Ajuntament de Torelló

INSCRIPCIONS:
Dates: a partir del 2 de maig de 2017
Persona de contacte: Recepció de LaPiscina o a info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA: LaPiscina de Torelló
			
www.lapiscinatorello.cat
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PROGRAMA FÍSIC AL GIMNÀS + PISCINA
AL CLUB TENNIS TORELLÓ
Programa d’educació física al gimnàs del club per a nois i noies de 14 a 16 anys
amb monitor qualificat. Inclou una hora a la piscina del club (de 12 a 13 h).
Sortida al parc aquàtic inclosa en el preu. Obsequi d’una samarreta.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 10 a 16 anys
Horari: de 10 a 13 h
Preus: 172€ (socis) / 192€ (no socis)
Per setmanes: 43 € (socis) / 48 € (no socis)
INSCRIPCIONS:
Dates: del 22 de maig al 16 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Contacte: 93 859 18 55 / 609 750 406 o escola@tennistorello.cat

TALLER DE CREACIÓ D’UN VÍDEO CURRÍCULUM
En aquests taller dissenyarem i produirem el nostre vídeo currículum tot
fent servir eines simples i al nostre abast.

INFORMACIÓ:
Dates: 4, 5 i 6 de juliol
Edats: a partir de 16 anys		
Preu: 10 €
INSCRIPCIONS:
Dates: a partir del 19 de juny
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Persona de contacte: Montserrat Martí
Correu electrònic: martipm@ajtorello.cat
ORGANITZA: Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Torelló

ORGANITZA: Club Tennis Torelló
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7è Campus multiesportiu UE Sant Vicenç
Ensenyar i millorar el gest tècnic del futbol (porters i jugadors de camp)
Aprendre i millorar els fonaments tàctics individuals i col·lectius
Participar amb els companys/es en activitats lúdic-recreatives
*Hi haurà visites d’entrenadors i jugadors professionals. *Piscina diària
*Activitats al pavelló *Jocs d’aigua *Nit d’acampada *Dia d’inflables

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: infants de 4 a 14 anys
Preus: 1 setmana 60€
		
2 setmanes 80€
		
3 setmanes 115€
		
4 setmanes 145€
		
5 setmanes 160€
*S’aplicarà un 10% de descompte al segon germà
A cada participant se li donarà un equipatge de futbol complert i un petit
record al final del campus

sant
vicenç de
torelló

INSCRIPCIONS:
Dates: fins el 16 de juny. Places limitades
Persona de contacte: Ernest Suriñach. Telèfon 639 068 208
Adreça electrònica: ernest.surinach@uvic.cat
Nº Compte per fer ingrés ES11 0182 8755 8702 0001 0606
(portar comprovant al camp de futbol municipal o enviar-lo per correu)
ORGANITZA: UE Sant Vicenç de Torelló
				Campus.svt@gmail.com
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Casal de hip-hop Mónlleure'17
Hip-hop infantil-juvenil
Volem ballar i gaudir del hip-hop com a moviment artístic. Aprendrem
diferents passos d’aquest estil de ball i muntarem coreografies cada setmana
amb l’objectiu final de crear el nostre espectacle de hip-hop al finalitzar el
casal.
CASAL INFANTIL DE 6 A 12 - HIP-HOP I PISCINA
Coreografies i classes adaptades a l’edat dels alumnes, que és diferenciaran
amb grup d’iniciació i grups segons nivell, amb exhibició al final del casal.
Piscina cada dia de 12 a 13 h
CASAL JUVENIL DE 13 A 16 - HIP-HOP I PISCINA
Es treballarà diferents estils de ball i de música segons l’edat i el nivell dels
alumnes.
Muntatge i coreografia per l’espectacle i exhibició de finalització del taller.
Piscina cada dia de 12 a 13 h

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol (5 setmanes)
Edats: infantil: de 6 a 12 anys (de 1r a 6è) i juvenil: de 13 a 16 anys
Horari: de 9 a 13 h matí
Lloc: Pavelló i piscina de Sant Vicenç de Torelló
Preus: 136 € 5 setmanes
		
45 € 1 setmana

Casal d'estiu de patinatge 2017
Vine a conèixer el patinatge artístic a través del club patí Lloriana de Sant
Vicenç de Torelló. No necessites portar patins, ja te’ls deixarà el club fins que
acabi el casal d’estiu.

INFORMACIÓ:
Dates: 26 de juny al 28 de juliol (data de festa de fi de curs)
Horari: de les 16 a les 17.15 h
Lloc: Pavelló Sant Vicenç de Torelló
Edats: a partir de 3 anys
Preu: 35€
INSCRIPCIONS:
Dates: del 5 de juny fins el 23 de juny
Persona contacte: Rosa Carné Puig. Telèfon 680 218 047
Adreça electrònica: cplloriana@gmail.com
ORGANITZA: Club Patí Lloriana
				www.cplloriana.cat

INSCRIPCIONS:
Dates: del 30 de maig al 10 de juny
Horaris: dilluns i dijous de 17.15 a 18.15 h
Lloc: Pavelló de Sant Vicenç de Torelló
Persona de contacte: Sílvia Soler. Telèfon 683 605 189
Adreça electrònica: silviasolerportell@gmail.com
ORGANITZA: Mónlleure SCP
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CASAL D’ESTIU HÍPICA MAVER

Casal d'estiu per a joves de 12 a 16 anys

Primer contacte amb el món del cavall, primers coneixements amb el
cavall, petita introducció, com muntar-lo, com pentinar-lo, com raspallar-lo,
l’alimentació, el farratge, el carruatge...

Aquesta activitat es portarà a terme durant el mes de juny i juliol i pretén oferir
un servei als nois/es d’educació de finals de primària i secundària. Aquesta
activitat és una adaptació dels casals d’estiu que es realitzen a diversos pobles
de la Vall del Ges destinat a alumnes d’educació infantil i primària

INFORMACIÓ:
Dates: del 3 de juliol al 28 de juliol
Edats: a partir de 4 anys fins a 12 anys
Horari: matí i/o tarda
Lloc: Hípica Maver

El casal d’estiu centrarà les seves activitats en realitzar diverses sortides i a la
pràctica d’activitats esportives (tennis, tir amb arc, bitlles catalanes....) i un dia
a la setmana es realitzarien treballs cívics al municipi, per tal d’implicar aquests
joves a mantenir el municipi en bones condicions i que vegin diverses tasques
que es poden realitzar.

INSCRIPCIONS:
Dates: a partir del 29 de maig
Lloc: Hípica Maver
Persones de contacte: Fàtima / Francesc
						
Telèfons 606 952 491 / 669 425 807

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: nascuts entre el 2001 i el 2005 (ambdós inclosos)
Preus: 95€ residents al municipi i 125€ no residents al municipi

ORGANITZA: Hípica Maver SL

INSCRIPCIONS:
Dates: entre l’1 i el 15 de juny
Persona de contacte: Marta 93 859 00 03
Adreça electrònica: st.vicenst@diba.cat
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
				www.santvicencdetorello.cat
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Casal estiu 2017
Casal d’estiu municipal a Sant Vicenç de Torelló.

INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 3 a 12 anys
Preus:
Pagament per setmanes
Quota servei d’acollida 10 €
Servei matí 40 €
Servei tarda 32 €
Quota tot el dia 60 €
Quota dinars 6,40 €/dia
Pagament sencer TOT EL CASAL
Servei matí 150 €
Servei tarda 125 €
Quota tot el dia190 € (menjador a part)
INSCRIPCIONS:
Dates: del 29 de maig al 20 de juny
Persona de contacte: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
						Telèfon 93 859 00 03

Creativitat pràctica
Tècniques pràctiques. Classes per infants, joves i adults.
1a. Sessió – dia 6: “Capsa de somnis”
2a. Sessió – dia 13: “Polseres d’estiu”
3a. Sessió – dia 20: “Samarreta d’estiu”
4a. Sessió – dia 27: “Les vacances en un bloc

INFORMACIÓ:
Dates: els dijous de juliol
Horari: de 15 a les 18 h
Edats: obert a tothom
Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Adreça electrònica: irisbblau@hotmail.com
INSCRIPCIONS:
Dates: el dimarts abans de cada activitat
Persona de contacte: Bernadet Fontserè. Telèfon 680 509 054
ORGANITZA: SketchCrawl Vall del Ges, Orís i Bisaura
COL·LABORA: L’estudi d’art Bernadet, Agrupació Cultural de Sant Vicenç de
Torelló i Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

ORGANITZA: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
				www.santvicencdetorello.cat

36 SANT VICENÇ DE TORELLÓ

SANT VICENÇ DE TORELLÓ 37

Curs bàsic de zumba i salsa per adults
T’AGRADA BALLAR?
Aquest estiu posa’t en forma ballant
La zumba és una activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació
amb passos de balls llatins, és un estil de ball alegre i divertit.
La salsa és un conjunt de ritmes afro-caribenys fusionats amb el jazz i altres
estils.
Aquest estiu combinarem les dues sessions i farem un taller de SALSA I
ZUMBA on aprendràs els diferents estils de ball i gaudiràs fent exercici.
Anima’t i vine a ballar!!!

INFORMACIÓ:
Dates: del 3 al 28 de juliol (4 setmanes )
Edats: a partir de 16 anys
(SI HI HA INTERESSATS DE 12 A 16 ANYS TAMBÉ ÉS FARA UN GRUP DE JOVES)
Horari: dimarts i dijous de 20 a 21 h i de 21 a 22 h
Segons demanda dels alumnes es faran els 2 horaris i/o es modificarà dia.
Lloc: instal·lacions esportives de Sant Vicenç de Torelló (confirmació del lloc
en la inscripció)
Preu: 32€ tot el curs

L'esbós dibuix pràctic
Dibuix, aquarel·la, llapis de colors, bolígrafs de colors, retoladors. Tècniques
pràctiques. Classes per infants, joves i adults.

INFORMACIÓ:
Dates: dijous de juliol i un dissabte sketchcrawl mundial (veure programació
a part).
Horari: de 15 a les 18 h
Edats: obert a tothom
Lloc: Aula de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Adreça electrònica: irisbblau@hotmail.com
INSCRIPCIONS:
Dates: el dimarts abans de cada activitat
Persona de contacte: Bernadet Fontserè. Telèfon 680 509 054
ORGANITZA: SketchCrawl Vall del Ges, Orís i Bisaura
COL·LABORA: L’estudi d’art Bernadet i L’Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló

INSCRIPCIONS:
Dates: del 30 de maig al 10 de juny
Horaris: dilluns i dijous de 17.15 a 18.15 h
Lloc: pavelló de Sant Vicenç de Torelló
Persona de contacte: Sílvia Soler. Telèfon 683 605 189
Adreça electrònica: silviasolerportell@gmail.com
ORGANITZA: Mónlleure SCP
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Sketchcrawl mundial
Trobada d’sketchcrawl mundial i urbans sketchers. Organitzarem una
trobada de dibuix.

INFORMACIÓ:
Dates: dissabte 22 de juliol
Horari: de 10 a les 13 h
Preu: gratuït
Edats: obert a tothom
Lloc de trobada: Plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Adreça electrònica: irisbblau@hotmail.com
INSCRIPCIONS:
Dates: tot el juliol, fins el dimecres abans de l’activitat
Persona de contacte: Bernadet Fontserè. Telèfon 680 50 90 54

Visita guiada a l'exposició de la cabanya
del castell de montesquiu
La Bernadet Fontserè ens mostra obres de diferents tècniques que ha
practicat i ensenyat durant tot el temps que ha pintat i treballat com a
professora d’arts plàstiques, d’això ja fa 25 anys. Aquesta és una mostra per
celebrar-ho.

INFORMACIÓ:
Data: dissabte 17 i diumenge 18 de juny
Horari: de 11 a 13 h
Preu: gratuït
Edats: obert a tothom
Lloc de trobada: Cabanya del Parc del Castell de Montesquiu
Adreça electrònica: irisbblau@hotmail.com

ORGANITZA: SketchCrawl Vall del Ges, Orís i Bisaura

INSCRIPCIONS:
Data: el mateix dia, al mateix lloc
Persona de contacte: Bernadet Fontserè. Telèfon 680 50 90 54

COL·LABORA: L’estudi d’art Bernadet

ORGANITZA: L’ estudi d’art Bernadet
COL·LABORA: SketchCrawl Vall del Ges, Orís i Bisaura i Parc del Castell de
Montesquiu
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CASAL DE JOVES SPT
Omplim l’estiu d’activitats per a joves. Excursions, bicicleta, tallers, esports,
piscina... per passar-ho genial.

INFORMACIÓ:
Dates: 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 12 a 16 anys
Preu: 70€
INSCRIPCIONS:
Dates: fins el 16 de juny
Persona de contacte: Ester Serrat
Adreça electrònica: serratve@diba.cat
ORGANITZA: Ajuntament Sant Pere de Torelló

sant
pere de
torelló
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CAMPUS TECNIFICACIÓ DE FUTBOL JORDI FLORIDO
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ BENJAMINS I ALEVINS DE 9-1H
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ INFANTILS I CADETS DE 10-1H
CAMPUS ESCOLETA I MULTIESPORT DE 9 A 1H
I NOVETAT D’AQUEST ESTIU CAMPUS FUTBOL FEMENÍ AMB ESTER
ARNAUS SELECIONADORA CATALANA SUB 18 ( 2010-2012 )
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ:
ES TREBALLARÀ LA TÈCNICA I LA TÀCTICA DEL FUTBOL, POTS VENIR
INTENSIU TOT EL CAMPUS I/0 AMB OPCIÓ PER SETMANES
ENTRENADORS QUE HI HAURÀ CADA SETMANA AL CAMPUS:
Jordi Florido, Omar Pérez, Jordi Codina i David Aroca (entrenador de porters)
SETMANA DEL 26-30 DE JUNY
WERICK jugador del Girona Juvenil DH I JORDINA COLOMER jugadora del
FCB femení cadet-juvenil 1a divisió
SETMANA DEL 3-7 DE JULIOL
JAUME TORRAS entrenador nacional i 2n del Sporting de Gijón 1a Divisió
SETMANA DEL 10-14 DE JULIOL
POL COMBELLÉ coordinador futbol 7 Gimnàstic de Manresa
SETMANA 17-21 DE JULIOL
PAU MORAL entrenador del futbol base FCB i GERARD PUIGORIOL “PUTXI”
jugador del AE. PRAT 2a divisió
SETMANA DEL 24-28 DE JULIOL
PAU TRIAS entrenador alevi A CF Damm i BRUNA VILAMALA jugadora del
FCB femeni cadet –Juvenil 1a divisió i jugadora selecció Catalana sub16 i
selecció Espanyola sub16

CAMPUS TECNIFICACIÓ DE FUTBOL JORDI FLORIDO
INFORMACIÓ:
Dates: del 26 de juny al 28 de juliol
Edats: de 4 a 16 anys
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h o bé de 10 a 13 h
Lloc: Camp de futbol Pep Aleix i piscina Municipal de Sant Pere de Torelló
Preus: Tot el campus / per setmanes
		
de 9 a 13h ( 5 setm )		
de 10 a 13h ( 5 setm )
		
tot campus 180€
tot el campus 170€
		
1 setmana 60 €			
1 setmana 60 €
		
2 setmanes 100€			
2 setmanes 90€
		
3 setmanes 140€			
3 setmanes 130€
		
4 setmanes 170€			
4 setmanes 160€
INSCRIPCIONS:
Dates: del 15 de maig al 2 de juny
Pots fer la inscripció a la web, la pots demanar als responsables de l’activitat
i/o a la biblioteca de St.Pere
Horari biblioteca: Dilluns a divendres de 15 a 19.30 h
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 13 h
Persones de contacte: Jordi Florido 628 695 846
Sílvia Soler 683 605 189
Adreça electrònica: ctfjordiflorido@gmail.com
ORGANITZA: Mónlleure SCP

CAMPUS ESCOLETA: NENS/ES DE 4-5 ANYS
CAMPUS MULTIESPORT: NENS/NENES DE 6-7 ANYS
ES FARÀ ESCOLA DE FUTBOL I CAMPUS DE TECNIFICACIÓ SEGONS EL NIVELL
DELS NENS/ES, JOCS I PISCINA DE 12.00 A 13.00H
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Casal estiu Xandri - STOP MOTION es mou!
Aquest estiu en Prop i en Frame ens ensenyen a donar vida amb StopMotion a
coses que no es mouen. Busquem a Directors, Escenògrafs, Il•luminadors... per
fer el Festival Crispeta de Curtmetratges.
StopMotion és una tècnica d’animació a partir d’una seqüència de fotografies.
Esports, piscina, excursions, tallers, la Nit al ras... arriben carregats de sorpreses.
INFORMACIÓ:
Dates: del 22/6 al 28/7 i del 28/8 al 8/9
Edats: de P3 a 6è
Preus: Preu per setmana
			Matí 45,00 €/nen
			Tarda 29,00 €/nen
		Del 22 al 23 de juny
			Matins 18,00 €/nen
			Tardes 11,60 €/nen
		Pack Casal del 26 de juny al 28 de juliol
			Matins 160,00 €/nen
			
Pack germans, matins 151,00 €/germà
			Tardes 112,00 €/nen
			
Pack matí i tarda 185,00 €/nen
		Pack Setembre del 28 d’agost al 8 de setembre
			Matins 75,00 €/nen
			Tardes 60,00 €/nen
			
Pack Matí i Tarda 118,00 €/nen
		Menjador de 13 a 15 h
			
Servei amb carmanyola 75,00 €/nen (mínim 8 nens)
			
1 dia esporàdic carmanyola 4,50€/nen

RE-FES-TE L’ESTIU
INFORMACIÓ:
Dates:
6 de juliol: Piscina de nit
13 de juliol: Balls a la plaça Monmany (salsa, batxata)
20 de juliol: Concert de Roger Usart a la plaça Monmany
27 de juliol: Animació infantil amb els ‘Xescos’ a la plaça del teatre
Edats: Obert a tothom		
Preu: Gratuït
INSCRIPCIONS:
No és necessari apuntar-se per a cap activitat
Persona de contacte: Ester Serrat
Adreça electrònica: serratve@diba.cat
ORGANITZA: Ajuntament Sant Pere de Torelló
				www.stpere.cat / serratve@diba.cat

INSCRIPCIONS:
Dates: fins el 9 de juny
Persona de contacte: Arnau Roca - 616 699 726
Adreça electrònica: ociludic@gmail.com
ORGANITZA: OCI INFANTIL I LÚDIC DE MANLLEU SLL - ociludic.com
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RE-FES-TE L’ESTIU JOVE
INFORMACIÓ:
Dates:
5 de juliol: Taller de còctels amb Xevi Subirana (Clot dels Romans) a la 		
		
sala polivalent de la Llar de Jubilats
12 de juliol: Torneig de Play station + wii + jocs de taula al casal cultural
		i recreatiu
19 de juliol: Cinema al casal cultural i recreatiu
26 de juliol: Curs de cuina amb Pere Lillo (restaurant la Rectoria d’Orís) a
		
la sala polivalent de la Llar de Jubilats
Edats: Obert a tothom		
Preu: Gratuït
INSCRIPCIONS:
Pel taller de còctels i cuina és necessari apuntar-se a l’Ajuntament. O bé
trucant al 93 858 40 24 o enviant un correu electrònic
Persona de contacte: Ester Serrat
Adreça electrònica: serratve@diba.cat
ORGANITZA: Ajuntament Sant Pere de Torelló
				www.stpere.cat / serratve@diba.cat
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