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CAMPIONAT DE PÀDEL MASCULÍ I FEMENÍ
NITS D’ESTIU AL TENNIS
Campionat de pàdel que es jugarà els vespres de 21 a 23 h. Hi haurà
competició femenina per una banda i masculina per l’altra. Es poden
fer equips de tres persones, de les quals en cada partit en podran jugar
dues, o fer-los directament de dues persones. Hi haurà una primera fase
de lliga i una altra d’eliminatòria. Es faran categories segons el nivell.
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 24 de juliol
Edats: a partir de 14 anys
Horari: de 21 a 23 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Preu: 15 € socis; 20 € no socis
Bons premis!
INSCRIPCIONS
Dates: del 20 de maig al 12 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 606 166 166
ORGANITZA
Club Tennis Torelló

torelló
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CAMPIONAT DE TENNIS FESTA MAJOR 2019

CAMPIONAT DE TENNIS MASCULÍ I FEMENÍ
NITS D’ESTIU AL TENNIS

Campionat de tennis que es jugarà a partir de les sis de la tarda; les
finals es jugaran el dissabte 3 d’agost al matí. Es jugarà per categories
amb el sistema de quadre eliminatori amb consolació per als perdedors
a primera ronda.

Campionat de tennis que es jugarà els vespres de 21 a 23 h. Hi haurà
competició femenina per una banda i masculina per l’altra. Hi haurà
una primera fase de lliga i una altra d’eliminatòria. Es faran categories
segons el nivell.

INFORMACIÓ
Dates: del 29 de juliol al 3 d’agost
Edats: a partir de 12 anys
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Preu: 10 € socis; 15 € no socis
Bons premis!

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 24 de juliol
Edats: a partir de 14 anys
Horari: de 21 a 23 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Preu: 15 € socis; 20 € no socis
Bons premis!

INSCRIPCIONS
Dates: del 8 al 21 de juliol
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 606 166 166
Adreça electrònica: escola@tennistorello.cat

INSCRIPCIONS
Dates: del 20 de maig al 12 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Contacte: 938 591 855 - 606 166 16

ORGANITZA
Club Tennis Torelló
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ORGANITZA
Club Tennis Torelló

TORELLÓ 5

CAMPUS CF TORELLÓ
(MASCULÍ I FEMENÍ, OBERT A TOTHOM!)
Benvinguts a la 8a edició del campus d’estiu del Club Futbol Torelló,
amb la col·laboració d’AFO Futbol. Un any més, el Campus AFO obre
les inscripcions per gaudir al màxim de l’estiu amb moltes novetats.
Per tercer any consecutiu, l’AFO i l’ESSA (Ebbe Sand Soccer Academy)
s’uneixen per oferir una experiència inoblidable en terres catalanes.
Jugadors de l’acadèmia xinesa de Xangai, coordinada per Gerard
Casanova, gaudiran d’aquest campus. Serà una experiència única i
irrepetible que unirà nens d’arreu del món.
En aquesta edició, tornarem a sortir d’excursió a La Selva de l’Aventura
i al parc aquàtic Water World. També gaudirem de visites de jugadors
i entrenadors de clubs referents del futbol professional. I, un any més,
mantindrem totes les activitats que han tingut més èxit per tornar-les a
repetir amb més il·lusió: l’assistència diària a la piscina municipal de
Torelló, la nit de bivac, els jocs d’aigua i els tornejos intercampus, entre
moltes altres activitats.
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 4 a 15 anys
Horari: de 9 a 13 h
Preu: 1 setmana, 65 €; 2 setmanes, 105 €; 3 setmanes, 140 €;
4 setmanes, 170 €; 5 setmanes, 190 €
Servei d’acollida de 8h a 9h: 5 €/setmana

CAMPUS ESPORTIU PER A JOVES ADOLESCENTS
Tastet d’esports per a joves. Estàs preparat?
L’objectiu d’aquest campus és que els joves i adolescents es diverteixin
i coneguin amb més profunditat esports com la natació, tècniques
de salvament i socorrisme, el pàdel, el ciclisme de sala (spinning) i
l’entrenament funcional. També gaudirem de la piscina d’estiu, on ens
divertirem mentre esmorzem i recuperem forces per continuar amb
l’esport.
INFORMACIÓ
Dates: de l’1 de juliol al 26 de juliol
Edats: adolescents
Horari: de 10 a les 13 h
Preu: 125 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de maig al 9 de juny
Persones de contacte: Albert Parramon i Marina Sánchez
Adreça electrònica: info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA
LaPiscina de Torelló

S’aplicarà un 10 % de descompte al preu total del segon germà.
INSCRIPCIONS
Dates: fins al 12 de juny
Contacte: 689 629 715
Adreça electrònica: campusafotorello@gmail.com
ORGANITZA
Club Futbol Torelló
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CAMPUS MULTIESPORT
El casal esportiu de la piscina de Torelló és la millor idea per passar
un estiu inoblidable en una instal·lació envoltada de naturalesa.
Practicarem esports diversos, com ara bàsquet, voleibol, bàdminton
i atletisme, i anirem a la piscina d’estiu. Cada dia farem curset de
natació!
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 6 a 12 anys
Horari: de 9 a 13 h, amb opció a acollida de 8 a 9 h o de 13 a 14 h
Preu: 169 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de maig al 9 de juny
Persones de contacte: Albert Parramon i Marina Sánchez
Adreça electrònica: info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA
LaPiscina de Torelló
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CAMPUS PÀDEL
Tens ganes de passar-t’ho bé jugant a pàdel? El campus esportiu de
pàdel de la piscina de Torelló és la millor idea per passar un estiu
inoblidable en una instal·lació envoltada de naturalesa, practicant un
esport tan enriquidor com el pàdel. Gaudirem d’aquest esport al mateix
temps que n’aprendrem els moviments bàsics a través de jocs amb
els companys. A més, ho combinarem amb estones lliures a la piscina
exterior, on ens podrem refrescar i jugar tots junts.
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 6 a 12 anys
Horari: de 9 a 13 h, amb opció a acollida de 8 a 9 h o de 13 a 14 h
Preu: 175 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de maig al 9 de juny
Persones de contacte: Albert Parramon
Adreça electrònica: info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA
LaPiscina de Torelló

TORELLÓ 9

CAMPUS/CASAL DE BÀSQUET DE TORELLÓ
Casal d’estiu per a tothom. No és necessari haver jugat a bàsquet.
Apunta-t’hi amb els teus amics i vine a divertir-te amb totes les
activitats i els jocs que organitzarem.
“Educa amb valors, educa amb esport, educa amb bàsquet”
#SomTorelló #ValorsClub #3x3AcademyTorelló
Activitats:
- Bàsquet
- Anglès
- Dos tallers de grafitis
- Tres tallers de cuina esportiva saludable
- Sortides (opcionals): Port Aventura, parc aquàtic Water World, 			
caminada, sortida amb bicicleta
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
Edats: nascuts entre el 2005 i el 2015
Horaris: de 9 a 13 h
Preu: tot el campus (cinc setmanes), 200 €; dies determinats, 10 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 15 d’abril al 14 de juny
Lloc: oficines bàsquet, pavelló municipal d’esports de Torelló
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 i jocs diversos, i educativa amb repàs escolar i anglès.
La inscripció permet venir per setmanes.
INFORMACIÓ
Dates: del 29 de juliol al 6 de setembre
Edats: de 3 (que hagin cursat P3) a 14 anys
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. Servei de menjador
Preu per setmana: tot el dia, socis 50 € / no socis 60 €; matí o tarda,
socis 40 € / no socis 48 €; servei de menjador, 7,5 €/dia; servei
d’acollida 8 a 9 h, 3 €/dia. Descompte del 15 % si es fan les sis
setmanes; descompte del 10 % per al segon germà; descompte del 10 %
del total per a famílies nombroses.
INSCRIPCIONS
Dates: del 8 al 19 de juliol
Horaris: de 9 a 22 h
Telèfon: 938 591 855 - 606 166 166
ORGANITZA
Club Tennis Torelló

ORGANITZA
Club Bàsquet Torelló
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CASAL D’ESTIU: ESCOLA DE PIRATES
Com no podria ser d’una altra manera, arriba l’estiu i també una nova
gran aventura per part de la Federació d’AMPA de Torelló que de ben
segur que no ens deixarà indiferents. Enguany, encarem l’estiu amb
l’Escola de Pirates, una història trepidant plena de reptes i emocions
fortes.
El mar és un lloc inexplorat, amb animals i plantes increïbles plenes
de colors i vida. Buscarem tresors, navegarem per mars i oceans i
conquerirem nous mons. També aprofitarem per netejar el fons marí de
tota la brutícia que els humans deixen al seu pas.
Aprofitarem l’estiu perquè els infants de les diferents escoles de Torelló
convisquin, comparteixin, descobreixin i participin d’aquesta aventura.
A través de jocs, esports, rutes amb bicicleta, piscina, excursions,
gimcanes, curses d’orientació, escalada, tallers i una nit al ras, els
participants podran demostrar per què han estat escollits per a aquesta
gran aventura pirata.
Totes les activitats s’adeqüen a les necessitats de cada grup d’edat.
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 31 de juliol i del 19 d’agost al 10 de setembre
Edats: de 2 (que hagin cursat P2) a 12 anys (6è de primària)
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h, amb opció d’acollida de 7.45 a 9 h
(subjecte a les inscripcions) i opció de menjador de 13 a 15 h (subjecte
a les inscripcions)
Lloc: escoles Dr. Fortià Solà i Vall del Ges
INSCRIPCIONS
Dates: del 23 de maig al 7 de juny
Persona de contacte: AMPA de l’escola
Adreça electrònica: 5ampastorello@gmail.com

CASAL D’ESTIU: ESCOLA DE PIRATES
PREU
Tot el casal: tot el dia, 260 €; matí, 185 €; tarda, 130 €
Preu per setmana - tot el dia: del 25 al 28 de juny, 40 €; de l’1 al 5 de
juliol, 55 €; del 8 al 12 de juliol, 55 €; del 15 al 19 de juliol, 55 €; del
22 al 26 de juliol, 55 €; del 29 al 31 de juliol, 40 €
Preu per setmana - matí: del 25 al 28 de juny, 30 €; de l’1 al 5 de
juliol, 40 €; del 8 al 12 de juliol, 40 €; del 15 al 19 de juliol, 40 €; del
22 al 26 de juliol, 40 €; del 29 al 31 de juliol, 30 €
Preu per setmana - tarda: del 25 al 28 de juny, 20 €; de l’1 al 5 de
juliol, 28 €; del 8 al 12 de juliol, 28 €; del 5 al 19 de juliol, 28 €; del
22 al 26 de juliol, 28 €; del 29 al 31 de juliol, 20 €
Menjador: tot el casal, 161 € (Fortià Solà - menjador); esporàdic, 7,5 €;
setmanal: del 25 al 28 de juny, 23 €; de l’1 al 5 de juliol, 33 €; del 8
al 12 de juliol, 33 €; del 15 al 19 de juliol, 33 €; del 22 al 26 de juliol,
33 €; del 29 al 31 de juliol, 23 €
Menjador: tot el casal, 100 € (Vall del Ges - carmanyola); esporàdic,
4,5 €; setmanal: del 25 al 28 de juny, 15 €; de l’1 al 5 de juliol, 21 €;
del 8 al 12 de juliol, 21 €; del 15 al 19 de juliol, 21 €; del 22 al 26 de
juliol, 21 €; del 29 al 31 de juliol, 15 €
Servei d’acollida: tot el casal, 60 €; esporàdic, 3,5 €; setmanal: del 25
al 28 de juny, 10 €; de l’1 al 5 de juliol, 15 €; del 8 al 12 de juliol, 15
€; del 15 al 19 de juliol, 15 €; del 22 al 26 de juliol, 15 €; del 29 al
31 de juliol, 10 €
Cada AMPA fa una bonificació del 10 % sobre el cost del casal a les
famílies nombroses de la seva escola (excepte en els serveis d’acollida i
de menjador).

ORGANITZA
Federació d’AMPA de Torelló
Col·labora: Ajuntament de Torelló
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CASAL D’ESTIU DEL CLUB TENNIS TORELLÓ

CASAL DE NATACIÓ SINCRONITZADA

Activitat esportiva amb tennis, pàdel, natació i altres esports. Hi ha
l’opció de venir tot el dia afegint activitats lúdiques a la tarda com ara
tallers, repàs escolar, anglès, etc. Per als nens i nenes de P3, P4, P5, 1r
i 2n (curs 2018-2019), s’adapta l’activitat a l’edat i s’incorporen tallers
al matí amb el centre d’interès “La volta al món en cinc setmanes”.
Per als més grans del casal (de 5è a ESO), hi haurà activitats molt
motivadores per a aquestes edats. El casal comença a les 9 h (inclòs en
el preu) i hi haurà activitats en anglès. Hi ha servei d’acollida de 8 a 9 h.
El divendres es faran activitats especials.
Hi haurà una acampada i una sortida al parc aquàtic per als nens més
grans de sis anys. Per als de tres a sis anys, hi haurà una sortida que
encara s’ha de determinar. Aquestes activitats estan incloses en el preu.
Hi haurà servei de menjador i obsequi de la samarreta del casal. Es farà
una reunió informativa abans de començar el casal.
Places limitades.

Tens ganes d’anar a un casal totalment diferent? El trobaràs a la piscina
de Torelló, on treballaràs uns valors diferents i, sobretot, aprendràs
aquesta disciplina tan màgica com és la natació sincronitzada.
Farem curset de natació, estiraments i control postural; aprendrem
a dominar el medi aquàtic; coneixerem la tècnica de la natació
sincronitzada, així com el treball de coreografia, i farem tallers de
maquillatge enfocats a aquest esport, ball, interpretació i teatre, disseny
de banyadors, jocs d’aigua, diferents sortides...
Estem molt contents amb aquest campus; ja és el quart any que el fem
i té molt d’èxit.

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 3 (que hagin cursat P3) a 14 anys (2n d’ESO)
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. Servei de menjador
Preu de tot el casal: tot el dia, socis 230 € / no socis 260 €; matí, socis
160 € / no socis 192 €; tarda, socis 130 € / no socis 160 €; servei
d’acollida 8 a 9 h, 55 € o 3,5 €/dia; servei de menjador, 168 €; dinar
esporàdics, 7,5 €
Preu per setmana: tot el dia, socis 50 € / no socis 60 €; matí, socis 40 €
/ no socis 48 €
Descompte del 10 % per al segon germà; descompte del 10 % del total
per a famílies nombroses amb el casal complet.

INFORMACIÓ
Dates: del 24 de juny al 26 de juliol
Edats: a partir de 7 anys
Horari: de 9 a 13 h, amb opció a acollida de 8 a 9 h o de 13 a 14 h
Preu: 175 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de maig al 9 de juny
Persones de contacte: Albert Parramon i Marina Sánchez
Adreça electrònica: info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA
LaPiscina de Torelló

INSCRIPCIONS
Dates: del 8 al 21 de juliol
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 606 166 166
ORGANITZA
Club Tennis Torelló
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CURS DE PREMONITOR EN EL LLEURE
Aquest curs us proporcionarà una visió i una iniciació generals
dels continguts i conceptes de les tasques que desenvolupen els
professionals de l’educació en el lleure.
L’etapa lectiva es complementarà amb una estada en una activitat de
lleure (casal d’estiu, campus...).
És un curs molt pràctic per adquirir eines, recursos i tècniques que
s’apliquen en l’àmbit del lleure.
INFORMACIÓ
Durada del curs: 40 h (20 h etapa lectiva i 20 h etapa de pràctiques)
Edats: de 14 a 17 anys (mínim 12 persones)
Dates i horari de l’etapa lectiva: 25 i 27 de juny i 2, 4, 9, 11, 16 i 18
de juliol (dimarts i dijous) de 10 a 12.30 h
Dates i horari de l’etapa de pràctiques: per determinar
Lloc: edifici La Cooperativa
Preu: 98 €
INSCRIPCIONS
Termini: fins a l’11 de juny
Horari: de dilluns a divendres, d’11 a 13 h i de 16 a 19 h
Lloc: Torelló Jove
Adreça: c/ Enric Prat de la Riba, 17, Torelló
Telèfon: 938 594 272

CURSETS INTENSIUS ESTIU 2019
L’objectiu és assolir una base àmplia i genèrica a través de les habilitats
motrius aquàtiques, al mateix temps que et relaciones amb altres
alumnes i t’ho passes bé. Assolir un bon nivell del domini aquàtic és
molt necessari per gaudir amb seguretat de les piscines.
INFORMACIÓ
Dates: de l’1 al 26 de juliol
Edats: de 3 a 12 anys
Preu: tres dies a la setmana, 50 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de maig al 9 de juny
Persones de contacte: Albert Parramon i Marina Sánchez
Adreça electrònica: info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA
LaPiscina de Torelló

ORGANITZA
Torelló Jove
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CURSET DE PÀDEL + PISCINA AL CLUB TENNIS TORELLÓ

CURSET DE TENNIS + 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 una hora i mitja a la piscina del club. El preu
també inclou una sortida a un parc aquàtic i l’obsequi d’una samarreta.

Cursets de tennis per a nens i nenes de nivell iniciació (que no hagin
jugat mai) i perfeccionament (que ja hagin jugat i vulguin millorar el
nivell). Inclou una hora a la piscina del club (de 16 a 17 h). El preu
també inclou una sortida a un parc aquàtic i l’obsequi d’una samarreta.

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 10 a 16 anys
Horari: de 9.30 a 13 h. Es podran deixar els infants a les 9 h
Preu: tot el curs, 172 € socis / 197 € no socis; per setmana, 44 € socis
/ 50 € no socis

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 10 a 16 anys
Horari: de 16 a 18.30 h
Preu: tot el curs, 172 € socis / 197 € no socis; per setmana, 44 € socis
/ 50 € no socis

INSCRIPCIONS
Dates: del 20 de maig al 14 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló

INSCRIPCIONS
Dates: del 20 de maig al 14 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló

ORGANITZA
Club Tennis Torelló

ORGANITZA
Club Tennis Torelló
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ENDINSA’T AL MÓN DE L’ART

ENDINSA’T AL MÓN DE L’ART

Proposta creativa, educativa i lúdica per gaudir de l’art i la creativitat.
Hem preparat els cursos més originals, divertits i atrevits perquè aquest
estiu visquis una experiència única i la recordis sempre.
En el primer curs jugarem a donar vida a través del moviment i el
llenguatge dels titelles a diferents materials i objectes i acabarem fent
una representació en públic.
En el segon curs viurem i participarem en la preparació, el rodatge i el
muntatge d’una pel·lícula muda, a l’estil dels clàssics de la comèdia de
Chaplin o Keaton.
En el tercer curs, a través de diferents sonoritats i textures musicals,
aprendrem a conèixer el nostre cos i construirem instruments de
percussió, amb els quals farem una performance musical i de moviment,
és a dir, una batucada.
En el quart curs dibuixarem, pintarem, modelarem i experimentarem
amb materials plàstics a través del procés creatiu de cada infant.
El cinquè curs treballarem les festes populars, construirem un capgròs
amb cada participant, ballarem amb gegants, cavallets, capgrossos i
bèsties al so de la gralla i acabarem fent una cercavila pels carrers de
Torelló.

Workshop d’Imatgeria festiva, del 22 al 26 de juliol
Lloc Escola Rocaprevera
Preu tots els Workshops / per Workshop
Tots els cursos 175,00€
1 curs 50,00€
2 cursos 80,00€
3 cursos 115,00€
4 cursos 145,00€
Servei de menjador: de 13 a 15 h 7,5€ dia (subjecte a les inscripcions).
Aquest any també s'oferirà el servei de menjador amb carmanyola. En
aquest cas només es pagarà el servei de monitoratge.
INSCRIPCIONS
Dates: a partir del 22 d’abril (places limitades)
Persona de contacte: Judith Camps
Telèfon: 938 505 296
Adreça electrònica: info@gabins.com i introartosona@gmail.com
ORGANITZA
Gabins i Introart

Cinc cursos d’una setmana amb continguts de teatre de titelles amb
l’actriu Marta Esmerats, de cinema amb el director de cinema Quim
Crusellas, de música amb la música Laia Rovira de Tietes Queques, de
plàstica amb els artistes Gabí Boixader i Enric Viver i d’imatgeria festiva
amb les creatives Judith Camps i Aina Vila. Tria’n un o més. Reserva
plaça i gaudeix d’una experiència única i exclusiva.
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 5 a 11 anys
Lloc: Escola Rocaprevera
Horaris: de 9h a 13h
Workshop de Teatre de titelles, del 25 al 28 de juny
Workshop de Cinema, del 1 al 5 de juliol
Workshop de Música, del 8 al 12 de juliol
Workshop de Plàstica, del 15 al 19 de juliol

20 TORELLÓ

TORELLÓ 21

ENGLISH DAY CAMP
CASAL ALL IN ENGLISH, AMB MONITORS NADIUS

ENGLISH DAY CAMP
CASAL ALL IN ENGLISH, AMB MONITORS NADIUS

T’agradaria passar uns dies d’estiu ben diferents? Aquest estiu et
proposem que visquis en anglès. Al Day Camp practicaràs d’una manera
natural la llengua anglesa, sense gramàtiques, ni fitxes..., sempre
potenciant l’ús de la llengua oral. Fun and Learn organitza colònies
en anglès des de l’any 2001 i aquest any tornem a portar la nostra
experiència de colònies a l’English Camp. Aprendre anglès mai havia
estat tan divertit.
Us agradaria tenir algun dels nostres monitors nadius a casa durant uns
dies d’estiu? També és possible; poseu-vos en contacte amb nosaltres.
A més a més, hi haurà excursions setmanals, sortides, bicicletes, jocs
de pistes, piscina, manualitats, jocs d’aigua, cançons, música, teatre,
geocerca... and, of course, all in english!

Preu:
- Setmanes de 9 a 13 h: 61 €
- Setmana del 25 de juny: 49 €
- Servei d’acollida de 7.45 a 9 h: 10 €/setmana (subjecte a les 			
inscripcions)
- Servei de menjador de 13 a 15 h: 7,5 €/dia (subjecte a les 			
inscripcions). Aquest any també s’oferirà el servei de menjador amb
carmanyola. En aquest cas, només es pagarà el servei de monitors.

Contractació per setmanes i adaptades segons el grup d’edat:
26/07: setmana de la música
01/07: setmana de la cuina
08/07: setmana dels animals (anirem d’excursió al Centre d’Apropament
a la Natura de Navàs)
15/07: setmana opcional de colònies
22/07: setmana dels cavalls (portarem els cavalls a l’escola). Dormirem
una nit en tendes de campanya a l’escola
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol (contractació per setmanes i
adaptades segons el grup d’edat)
Horaris: de 9 a 13 h, amb servei d’acollida de 7.45 a 9 h i opció de
menjador o carmanyola fins a les 15 h
Lloc: Escola Rocaprevera

Descomptes:
- Descompte d’un 10 % si es contracten totes les setmanes del casal.
- Descompte d’un 5 % per a famílies nombroses i per a segons 			
germans apuntats, sempre que estiguin tots apuntats al casal.
Els descomptes no són acumulables.
INSCRIPCIONS
Dates: del 6 de maig al 17 de juny
Reunió informativa: el 9 de maig, a les 20 h, a l’Escola Rocaprevera
Persona de contacte: Maira Bonjorn
Telèfon: 637 408 013
Adreça electrònica: cesc@funandlearn.com
ORGANITZA
Escola Rocaprevera i Fun and Learn

Edats:
- Beginners: de 3 a 5 anys
- Young: de 6 a 10 anys
- Teens: d’11 a 13 anys
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FESTUS - Festival d’arts de carrer
5 i 6 de juliol de 2019 - 22a edició
Anna Irina Russell, Cia. Barsanti, Bernat Daviu, Cia. Foradelugar, Joan
Colomo, WeFear, Cie. Les Invendus, Cia. Kimani, Mampön, Marta
Knight, MAVICA, Mumusic Circus, Primo Gabbiano, Rafael G. Bianchi,
Sofia Viola, Cia. TRASLA2, Zero en Conducta... i molts més
El Festus arriba a la seva 22a edició ocupant, com cada any, l’espai
de carrer amb tot tipus d’expressions artístiques que, per unes hores,
transformen, guarneixen i donen altres usos a places, carres i jardins
de Torelló. Propostes que ens interpel·len sobre el què sentim o el què
pensem, que ens estimulen, que ens apleguen creant comunitat, fent
poble i compartint el carrer, sortint a prendre la fresca, o simplement
jugant i divertir-nos, en un anar i venir plàcid, però sempre atents al què
pugui passar.
El Festus busca apropar propostes que dialoguen amb l’aquí i l’ara a
través de disciplines com el circ, la dansa, la música, el teatre o les arts
visuals i performàtiques. Animem a tothom a venir, participar, escoltar,
pensar, veure, mirar i discutir. Perquè el carrer és vostre!

MINICAMPUS
El casal esportiu de la piscina de Torelló és la millor idea per passar un
estiu inoblidable en una instal·lació envoltada de naturalesa. Per als
més petits, farem jocs psicomotrius, manualitats, tallers de cuina, jocs
didàctics, sortides, etc. Ens iniciarem en la pràctica d’esports diversos,
com ara bàsquet, voleibol, bàdminton i atletisme. Cada dia farem curset
de natació!
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 3 a 5 anys
Horari: de 9 a 13 h, amb opció a acollida de 8 a 9 h o de 13 a 14 h
Preu: 169 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 2 de maig al 9 de juny
Persones de contacte: Albert Parramon i Marina Sánchez
Adreça electrònica: info@lapiscinadetorello.cat
ORGANITZA
LaPiscina de Torelló

24 TORELLÓ

TORELLÓ 25

REVETLLA DE SANT JOAN
BELLMUNT
17 h - Berenar a Bellmunt i baixada popular de la Flama del Canigó a
càrrec del CET
JARDINS VICENÇ PUJOL
18 h - Espectacle Infantil
20.30 h - Sopar Popular
21.15 h - Arribada de la Flama del Canigó i audició de Sardanes
23.30 h - Concert amb les Tietes Queques fins a l’hora d’anar a dormir
ORGANITZA
Associació Carnaval de Terra Endins (ACTE), Assemblea.cat Vall del Ges,
Òmnium Cultural, Centre Excursionista de Torelló (CET), Diables del
Ges, Agrupació Sardanista de Torelló i Fundació Cinema de Muntanya de
Torelló
Col·labora: Ajuntament de Torelló
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STAGE PRETEMPORADA BÀSQUET TORELLÓ
Apunta-t’hi amb els teus amics i vine a divertir-te. Entrenarem, i el
divendres, el dissabte i el diumenge jugarem un torneig de bàsquet a
Sant Julià de Vilatorta i a altres llocs de la comarca.
“Educa amb valors, educa amb esport, educa amb bàsquet”
#SomTorelló #ValorsClub #3x3AcademyTorelló
INFORMACIÓ
Dates: del 2 al 6 de setembre
Edats: masculí i femení del 2004 al 2015
Horaris: de 9 a 13 h o de 16 a 19.30 h
Preu: 40 €/setmana
INSCRIPCIONS
Dates: de l’1 de juliol al 16 d’agost
Adreça electrònica: infocbtorello@gmail.com
ORGANITZA
Club Bàsquet Torelló
Telèfon: 639 902 838 - 667 683 529
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TALLER ARTÍSTIC D’ESTIU
A través d’un projecte curiós, pintarem, dibuixarem, construirem i
idearem. Mitjançant activitats plàstiques divertides, els nens i nenes
aprendran i experimentaran diferents disciplines artístiques.
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Horari: de 9.30 a 13 h
Edats: de 3 a 12 anys
Preu: 140 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 13 de maig al 7 de juny
Horari: de 17 a 19 h
Persones de contacte: Elisenda i Iolanda
Telèfon: 938 504 664
Adreça electrònica: eap@ajtorello.cat
ORGANITZA
Escola d’Arts Plàstiques de Torelló
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TALLER D’ESTIU CONSTRUÏM MIRADES
La proposta és la d’un taller fotogràfic experiencial i majoritàriament
pràctic que, utilitzant dinàmiques visuals, promou l’exploració de
l’entorn amb una càmera a les mans (sovint la del telèfon mòbil és
suficient) i també l’expressió dels joves, que creiem que tenen moltes
coses a dir. A més, al final del taller fem un retorn de les fotografies a
la comunitat mitjançant una exposició fotogràfica i/o intervencions al
carrer.
INFORMACIÓ
Edats: de 14 a 18 anys
Dates: de l’1 al 22 de juliol. 16 sessions de 2 hores
Places limitades
INSCRIPCIONS
Lloc: Torelló Jove
Horari: d’11 a 13 h i de 16 a 19 h
ORGANITZA
Torelló Jove
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ANGLÈS ESTIU
Aprèn anglès mentre et diverteixes amb totes les activitats que et tenim
preparades!!
INFORMACIÓ
Dates: 2 hores setmana mes de juliol (dies i hores a concretar)
Edats: primària
Preu: 60 €
INSCRIPCIONS
Dates: durant el mes de maig
Persona de contacte: Isabel Casellas
Adreça electrònica: isabel.casellas@gmail.com
ORGANITZA
Dreamcatcher, the language school
dreamcatcher.tls@gmail.com

sant
pere de
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AULA DE MÚSICA
Concert de final de curs de l'aula de música.
INFORMACIÓ
Data: diumenge 16 de juny
Edats: obert a tothom
Lloc: al terreny d’acampada el Serrat
Horari: a les 18 h
Preu: gratuït
ORGANITZA
Aula de música de Sant Pere de Torelló
amsantpere@gmail.com

CASAL D'ESTIU ESCOLA XANDRI:
A la recerca del Món Perdut
Els ancians del poble ens animen a descobrir de nou el Món Perdut.
Endinsa’t a les aventures que ens sorgiran per arribar a trobar el famós
Món Perdut.
Al llarg del camí crearem el nostre company de viatge que ens ajudarà a
arribar al Parc Lava Kids de Santa Pau, però vigileu el vostre amic que
es pot amagar i caldrà trobar-lo amb un Geocatxing.
Tallers, esports, jocs, música, piscina, festa de l’escuma i sortida fins a
Santa Pau formaran part de la programació del casal del Xandri.
INFORMACIÓ
Dates: 25 de juny al 26 de juliol i del 26 d’agost al 10 de setembre
Edats: de 3 a 12 anys
Preus:
Pack del 25 de juny al 26 de juliol
de 8.30 a 13 h: 179 €*; germans: 166 €/germà*
de 15 a 18 h: 120 €
matí i tarda: 205 €*
Pack del 26 d'agost al 10 de setembre
de 8.30 a 13 h: 80 €
de 15 a 18 h: 65 €
matí i tarda: 125 €
Preu setmanes
de 8.30 a 13 h: 47,50 €
de 15 a 18 h: 32 €
del 22 al 26 de juliol: matí 59€* i tarda 45 €*
*Inclou sortida al Lava Kids
INSCRIPCIONS
Dates: fins el 12 de juny
Persona de contacte: Arnau Roca
Adreça electrònica: ociludic@gmail.com
ORGANITZA
Oci Infantil i Lúdic de Manlleu SLL
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CAMPUS TECNIFICACIÓ DE FUTBOL JORDI FLORIDO'19
NOVETAT D’AQUEST ESTIU DE 1R A 6È TORNEIG INTERCAMPUS’19
ALEVINS I CADETS DIMECRES I DIVENDRES TREBALL ESPECÍFIC AL
GIMNÀS DE SPT.
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE 10 A 13H DEL MATÍ:
NENS/ES de 8-16 ANYS
ES TREBALLARÀ LA TÈCNICA I LA TÀCTICA DEL FUTBOL, OPCIÓ
INTENSIU TOT EL CAMPUS I/0 PER SETMANES.
SETMANA DEL 25-28 DE JUNY
ARNAU TENAS jugador DEL FCB de BENJAMÍ a JUVENIL A
(internacional amb España SUB 15/17/19)
SETMANA DEL 1-5 DE JULIOL
ORIOL PUJADAS jugador AEC MANLLEU - CF DAMM - UE OLOT (2a
DIVISIÓ B)
SETMANA DEL 8-12 DE JULIOL
MARC TENAS jugador FCB - CORNELLÀ de FUTBOL BASE i JUVENIL A
AT.MADRID - Selecció Catalana sub 16 i Selecció Madrilenya sub 18
SETMANA 15-19 DE JULIOL
PAU MORAL entrenador del futbol base FCB
SETMANA DEL 22-26 DE JULIOL
FRANC SANCHEZ ex-jugador de AEC Manlleu-UE Vic-Tona i fisio
esportiu
CAMPUS ESCOLETA DE 9 A 13H MATÍ: NENS/ES DE 4-5 ANYS
CAMPUS MULTIESPORT DE 9 A 13H MATÍ: 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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CAMPUS TECNIFICACIÓ DE FUTBOL JORDI FLORIDO'19
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: de 4 a 16 anys
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h (P4 a 6è)
o bé de 10 a 13 h (1r a 4 ESO)
Lloc: Camp de futbol Pep Aleix i piscina Municipal de Sant Pere de
Torelló
Preus: Tot el campus / per setmanes
de 9 a 13h					de 10 a 13h
		tot campus 190€			 tot el campus 180€
		
1 setmana 70 €				
1 setmana 70 €
		 2 setmanes 110€ 			 2 setmanes 100€
		 3 setmanes 150€			 3 setmanes 140€
		 4 setmanes 180€			 4 setmanes 170€
INSCRIPCIONS
Dates: del 20 de maig al 4 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
Persona/es de contacte: Jordi Florido 628 695 846
						 Sílvia Soler 683 605 189
ORGANITZA
Mónlleure SCP
C/ del Roger, 27 Sant Pere de Torelló. Tel 683 605 189
ctfjordiflorido@gmail.com
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CASAL D'ESTIU JOVE
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: De 12 al 15 anys
Horari: De 10 a 13 h		
Preu: 80€
INSCRIPCIONS
Dates: fins el 15 de juny
Persona/es de contacte: Ester Serrat
Adreça electrònica: serratve@diba.cat
ORGANITZA
Ajuntament Sant Pere de Torelló-Regidoria de Joventut

CONCERT DELS COCOA GOSPEL
Els Cocoa Gospel ens ofereixen un concert del nou repertori treballat
durant aquest any.
INFORMACIÓ
Dates: 30 de juny 2019
Edats: tots els públics
Horari: a partir de les 20 h
Preu: gratuït
INSCRIPCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: vazquezbm@diba.cat
ORGANITZA
Cocoa Gospel
cocoagospelspt@gmail.com
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COUNTRY VIVES 2019
Jornada soundsystem a la zona de les barbacoes La Riera de Sant Pere
de Torelló. Tradició, cultura i música jamaicana amb un entorn idíl·lic a
la zona de les barbacoes de la riera. La jornada començarà a les 11h del
matí i s’allargarà fins a les 2h de la matinada amb activitats infantils,
xerrades culturals, ràdio en directe, grafitis, malabars, artesania i
música, molta música. Amb la voluntat que sigui una trobada per a tots
els públics i fer l’espai més confortable hi haurà servei d’entrepans i
begudes.

FESTIVAL DE FINAL DE CURS DEL CLUB PATÍ
SANT PERE DE TORELLÓ
INFORMACIÓ
Data: 25 de maig de 2019
Lloc: al pavelló municipal a les 11 del matí		
Preu: gratuït
ORGANITZA
Club Patí Sant Pere de Torelló
cpsantperedetorello@gmail.com

INFORMACIÓ
Data: 8 Juny 2019
Lloc: a la zona de barbacoes de la Riera
Edats: tots els públics
Horari: a partir de les 11 h del matí
Preu: gratuït
ORGANITZA
HiLight Sound
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RE-FES-TE L'ESTIU

RE-FES-TE L'ESTIU JOVE

INFORMACIÓ

INFORMACIÓ

3 de juliol: Taller de gospel amb percussió corporal a càrrec de Núria
Guillén.
Hora: a partir de les 21 h
Lloc: a concretar 			
Preu: gratuït (obert a tots els públics)
Inscripcions: del 17 al 27 de juny. Trucant a l’Ajuntament o a la
biblioteca l’Esqueller.
Organitza: Cocoagospel

2 de juliol: Taller de pizzes. A càrrec de la pizzeria la Diavola de Torelló.
Hora: a partir de les 20 h
Lloc: Llar de Jubilats
Preu: gratuït (places limitades)
Inscripcions: del 17 al 27 de juny. Trucant a l’Ajunt. 93 858 40 24
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Torelló

10 de juliol: Inflables a la piscina de 18 a 20 h i piscina de nit de 20 a
22 h.
Preu: Entrada gratuïta a partir de les 18 h (obert a tothom)
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Torelló
17 de juliol: Concert de la cantautora Marina Prat. Obert a tothom
Hora: a les 20.30 h
Lloc: a la plaça Monmany
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Torelló
24 de juliol: Carles Cubelles amb l’espectacle ‘Dansons’ .
Espectacle d’animació per a gent de totes les edats, mides, formes,
gustos i colors. Reguitzell de cançons i danses de tota mena.
Hora: a les 20.30 h
Lloc: a la plaça Monmany
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Torelló
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9 de juliol: Room escape ‘Big Faif’.
Big FAIF és un joc tipus Hall Escape, cooperatiu, dinàmic i divertit. La
particularitat d’aquest joc és que no es tracta de sortir d’una habitació,
sinó que haureu de resoldre una sèrie d’enigmes i proves en grup per tal
d’aconseguir un objectiu final.
Hora: a partir de les 20 h
Lloc: a l’Envelat
Preu: gratuït (places limitades)
Inscripcions: del 17 al 27 de juny. Trucant a l’Ajunt. 93 858 40 24
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Torelló
16 de juliol: Taller de Sushi a càrrec de Yon Wang xef
Hora: a partir de les 20 h
Lloc: a la Llar de Jubilats
Preu: gratuït (places limitades)
Inscripcions: Del 17 al 27 de juny. Trucant a l’Ajunt. 93 858 40 24
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Torelló
23 de juliol: Cinema a la fresca
Hora: a les 20.30 h
Lloc: a l’Envelat
Preu: gratuït (obert a tothom)
Organitza: Ajuntament Sant Pere de Torelló
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REVETLLA DE SANT JOAN
A la Plaça Monmany del municipi arribarà la tradicional Flama del
Canigó procedent del coll d’Ares i s’encendrà la foguera. Coca i cava per
a tothom.
INFORMACIÓ
Dates: 23 de juny
Edats: tots els públics
Horari: a les 20.30 h
Preu: gratuït
INSCRIPCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: vazquezbm@diba.cat
ORGANITZA
Ajuntament Sant Pere de Torelló
www.stpere.cat
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SUPER NIT A LA BIBLIOTECA
El club super3 i les biblioteques organitzen una activitat conjunta per
promoure la lectura entre els més petits a través d’un joc de nit.
INFORMACIÓ
Dates: 31 de maig
Edats: de 6 a 9 anys
Horari: a les 20 h		
Preu: gratuït
INSCRIPCIONS
Persona/es de contacte: Maria Àngels Vázquez		
Adreça electrònica: b.st.peret.e@diba.cat
ORGANITZA
Biblioteca l’Esqueller
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AQUEST ESTIU BALLA!
ZUMBA - SALSA - BACHATA
T’AGRADA BALLAR?
Aquest estiu posa’t en forma ballant els mesos de juny i juliol
TALLERS DE DANSA A L’ESTIU
Dilluns / Dimarts / Dimecres i Dijous de 20 a 21 h
Aquest estiu pots gaudir de classes de ball al pavelló municipal de Sant
Vicenç de Torelló i/o al pati de l’escola Lloriana.
Professora: karol Alache (Escola Vic dance) i Cristina Quiles (Escola Olot)
Segons grup i horaris dels alumnes inscrits es farà l’estil de ball i dia que
interessi.
Anima’t i vine a ballar!!!
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: a partir de 14 anys
Horari: de 20 a 21 h
Lloc: instal·lacions esportives de Sant Vicenç de Torelló (confirmació del
lloc en la inscripció)
Preus: 25€ curs / 5€ sessió

sant
vicenç de
torelló

INSCRIPCIONS
Dates: del 27 de maig al 7 de juny
Horaris: divendres de 16 a 18 h
Lloc: pavelló de Sant Vicenç de Torelló
Persona de contacte: Sílvia Soler 683 605 189
ORGANITZA
Mónlleure SCP
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CAMPUS MULTIESPORTIU 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
*Excursions.
INFORMACIÓ
Data: del 25 de juny al 26 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Edats: de 4 a 14 anys
Preus: 1 setmana 60€
		 2 setmanes 90€
		 3 setmanes 120€
		 4 setmanes 150€
		 5 setmanes 175€
*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.

CASAL D’ESTIU HÍPICA MAVER
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... Iniciació i
perfeccionament.
INFORMACIÓ
Dates: del 1 de juliol al 2 d’agost
Edats: de 6 a 12 anys
Horari: matí
Lloc: Hípica Maver
INSCRIPCIONS
Dates: a partir del 27 de maig
Lloc: Hípica Maver
Persona/es de contacte: Fàtima / Francesc
						 606 952 491 / 669 425 807
ORGANITZA
Hípica Maver SL

INSCRIPCIONS
Dates: fins el 14 de juny. Places limitades.
Persona de contacte: Ernest Suriñach 639 068 208
Adreça electrònica: ernest.surinach20@gmail.com
ORGANITZA
Ernest Suriñach
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CASAL D’ESTIU PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS
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.
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.
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: nascuts entre 2003 i 2007 (ambdós inclosos)
Horari: de 9 a 13h
Preus: 125€ residents al municipi i 150€ no residents al municipi
INSCRIPCIONS
Dates: del 27 de maig al 7 de juny
Persona de contacte: Marta Camps
Adreça electrònica: st.vicenst@diba.cat
ORGANITZA
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
www.santvicencdetorello.cat

CASAL DE HIP-HOP MÓNLLEURE‘19
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 5 A 12 - HIP-HOP I PISCINA
Coreografies i classes adaptades a l’edat dels alumnes segons nivell
d’iniciació.
Muntatge del festival i aprenentatge de la base del hip-hop amb
exhibició de final de casal.
Piscina cada dia de 12 a 13 h
TALLER JUVENIL DE 13 A 16 - HIP-HOP I PISCINA
Taller on es treballarà diferents estils de ball i música segons edat i
nivell dels alumnes.
Muntatge i coreografia per l’espectacle i exhibició de finalització de
casal.
Piscina cada dia de 12 a 13 h i sortida d’un dia al parc aquàtic.
Monitores JUDIT HERNANDEZ I ANNA JUGLAR
INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Edats: infantil: de 5 a 12 anys (de P5 a 6è) i juvenil: de 13 a 16 anys
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Pavelló i piscina de Sant Vicenç de Torelló
Preus: 140€ (5 setmanes)
		 45€ (1 setmana)
INSCRIPCIONS
Dates: del 27 de maig al 7 de juny
Horaris: divendres de 16 a 18 h
Lloc: pavelló de Sant Vicenç de Torelló
Persona de contacte: Sílvia Soler 683 605 189
ORGANITZA
Mónlleure SCP
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CASAL D'ESTIU MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ
Casal d'estiu on els jocs, el moviment i l'activitat a l'aire lliure, són
protagonistes. Aprendrem a nedar, anirem amb bicicleta, farem molts
jocs variats, activitats en anglès, manualitats, esports, sortides, i més del
que et pots imaginar!
L'objectiu final és que els més xics aprenguin molt, jugant i gaudint,
aquest estiu 2019.
INFORMACIÓ
Dates: 25 de juny al 31 de juliol
Edats: de 3 a 12 anys
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
		 de 8 a 9 h permanències i de 13 a 15 h menjador
Preus: quotes servei d’acollida:
			 12€/setmanal, 4€/esporàdic, 55€/tot el casal
		 Pagament per setmanes:
			 Servei matí 50€
			Servei tarda 40€
			 Quota tot el dia 70€
			Quota dinar 7,5€/dia
			Carmanyola 4€
		 Pagament sencer TOT EL CASAL:
			 Servei matí 180€
			Servei tarda 150€
			 Quota tot el dia 230€ (menjador a part)
10% de descompte per germans.

FESTIVAL D’ESTIU A SANT VICENÇ DE TORELLÓ
Cada dijous del mes de juliol al vespre activitats a la plaça de
l’Ajuntament (en cas de pluja els actes es faran al pavelló).
4 de juliol a les 21 h cine
11 de juliol a les 21.15 h
18 de juliol a les 21.15 h
25 de juliol a les 21.15 h

a la fresca amb crispetes
concert acústic de Nando cantant de Nyandú
monòleg amb Javi Princep
caminada nocturna

INFORMACIÓ
Dates: del 4 al 25 de juliol
Edats: obert a tothom
Preu: gratuït
ORGANITZA
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
www.santvicencdetorello.cat

INSCRIPCIONS
Dates: Dimecres 8.30 a 9.30h a l'Escola Lloriana (29 maig, 5 i 12 juny)
Dimarts i dijous 18.30 a 20 h a les Oficines del Punt 16 (28 i 30 maig,
4 6, 11 juny)
Persona de contacte: Pere Comas Jordà 676 134 910
ORGANITZA
AMPA Escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló
Impuls Sports
impulsports@gmail.com
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PATINATGE ARTÍSTIC
Vine a conèixer el patinatge artístic a través del Club Patí Lloriana de
Sant Vicenç de Torelló. Durant tot el casal d’estiu el club et deixarà els
patins, no cal que els portis.
INFORMACIÓ
Dates: del 24 de Juny al 26 de Juliol
Horari: de 16 a les 17.15 h
Edats: a partir de 3 anys
Preu: 35 €
INSCRIPCIONS
Dates: del 4 de Juny al 22 de Juny
Persona/es de contacte: Isabel Àlvarez 626 792 358
						 Olga Serrano 659 022 594 (a partir de les 18h)
Adreça electrònica: cplloriana@gmail.com
ORGANITZA
Club Patí Lloriana
www.cplloriana.cat
Facebook: CP Lloriana
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