
Un any més, des de l’Escola 
Municipal d’Art de Celrà i l’Àrea 
de Cultura organitzem el Casal 
Artístic, amb la voluntat d’oferir 
un espai de creació i oci per a 
aquells infants que tinguin ganes 
d’experimentar, inventar, crear 
i passar-s’ho d’allò més bé a 
través de l’art. 
Enguany, la temàtica escollida 
és l’obra d’Antoni Gaudí i el 
Modernisme. Connectarem amb 
l’imaginari de l’artista a través 
de diferents disciplines com la 
fotografia, el dibuix i la pintura, 
la ceràmica, la restauració de 
mobles i l’escultura, per conèixer 
i entendre l’obra d’un dels 
artistes catalans més importants 
i coneguts de la història de l’art 
i, alhora, per aprofundir en una 
de les tendències artístiques de 
finals del s. XIX i principis del s. 
XX: El Modernisme. 

Ω Dates i horari: Del 27 de juny 
al 29 de juliol, de 9 a 13.30 h
El dilluns 25 de juliol és festa 
local a Celrà i no hi haurà casal.
No s’ofereix servei de menjador.

Ω Edats: De 7 a 14 anys 
(1r primària - 2n ESO) 

Ω Espais: Escola d’Art del Centre 
Cultural La Fàbrica, Piscina 
Municipal i entorn del municipi.

L’Associació Juvenil Esplai 
Celrà, és una entitat que ofereix 
anualment un espai d’educació 
en el lleure per a infants i joves 
i que vetlla per potenciar la 
xarxa social i associativa del 
poble. Apostem per treballar 
a partir del joc, el diàleg, l’art 
i la descoberta de l’entorn, 
la convivència i els valors i 
actituds que els permetin 
acabar essent futurs ciutadans/
es lliures, creatives, amb 
esperit crític i participatives.  

Ω Dates i horari: 
Casal juliol: Del 27 de juny al 29 
de juliol, de 8.30/9 h a 13.30/ 
14 h.Dinar: de 13.30 a 15.30 h. 
Amb servei de càtering
Casal agost: de l’1 al 5, de 9 a 
14 h (no menjador) 
Del 8 al 19, acampada. 

Ω Edats: De 3 a 17 anys

Ω Servei de menjador: 
s’oferirà servei de menjador de 
càtering. Els detalls del servei 
s’informaran més endavant.

Ω Reunions informatives: 
Es concretaran més endavant al 

blog i xarxes socials.

Ω Preinscripcions: 
Es faran de forma telemàtica  del  
28  de febrer al 4 de març a través 
del nostre blog. No cal portar la 
documentació fins que surtin les 
places adjudicades. 
Per tal que no hi hagi baixes 
d’última hora i per garantir la 
previsió de l’estructura de totes 
les activitats de cada grup, cal 
fer una paga i senyal de 80 € 
per infant inscrit, no retornable, 
que s’ingressarà un cop es 
confirmi l’admissió. Per tal de 
garantir també el funcionament i 
estructura del servei de menjador, 
se sol·licitarà una paga i senyal de 
20 € a aquells participants que 
s’inscriguin de manera fixa. 
Les llistes es publicaran al blog el 
28 de març. Caldrà fer la paga i 
senyal del 28 de març al 4 d’abril.
Les pagues i senyal no són 
retornables en cap cas.
 
Ω Inscripcions: 
Es faran el 13 i 14 de maig. 
Format a concretar. Cal portar 
la documentació especificada al 
blog.

Ω Organitza: Esplai de Celrà. 
preinscripcionsesplaicelra@
gmail.com 

Casalet P3,P4 i P5
Mitjans (1r i 2n)
Mig-grans (3r i 4t)
Grans (5è i 6è)

Casal 
L’espLai

Casal
aRTÍsTiC

Viu 
l’estiu
2022
a Celrà

Ω Reunions informatives: 
Via Zoom (Cal inscripció prèvia a 
cultura@celra.cat)
Abans de les inscripcions:
Dijous 24 de febrer, a les 19 h. 
Abans de l’inici del taller:
Dimecres 22 de juny, a les 19 h.

Ω Preinscripcions: 
Del 28 de febrer al 6 de març, per 
internet a www.celracultura.cat. 
Presencialment a l’Ajuntament de 
Celrà, en el seu horari d’obertura.
Per fer la preinscripció s’ha de fer un 
pagament de 30 €.

Ω Inscripcions: 
Del 9 al 15 de maig, per internet a 
www.celracultura.cat. Presencialment 
a l’Ajuntament de Celrà en el seu 
horari d’obertura.
Cal adjuntar full d’autoritzacions 
signat, fotocòpia DNI del pare/mare/
tutor legal, fotocòpia de la targeta 
sanitària i del llibre de vacunes. Les 
participants al casal artístic 2021, 
no cal que tornin a presentar la 
documentació.

Ω Material: 
Càmera de fotos digital o reflex, bata, 
banyador, tovallola, xancletes,  crema 
de protecció solar i esmorzar. La resta 
de material està inclòs al preu. 

Ω Sortides: Les sortides es 
concretaran amb el programa del 
casal. 

Ω Contacte: Laura Francès 
cultura@celra.cat
872.723.265

PREUS DEl CASAl DE l’ESPlAI

270 €
325 €
350 €
380 €

285 €
340 €
365 €
395 €

Import 
(empadronats)

Import 
(no empadronats)

2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

30 €
30 €
30 €
30 €

160 €
200 €
235 €
270 €

Dates Matrícula Quota

Casal 
NaTURa 

El Casal Natura és una activitat 
enfocada al coneixement 
de l’entorn natural a partir 
d’activitats diverses i planificades 
conjuntament entre participants i 
monitoratge.

La majoria d’activitats es 
realitzaran per la zona de la Torre 
Desvern i hi haurà força estones 
a la frescor del riu Ter on es faran 
diversos tallers. També es preveu 
alguna sortida a la platja per 
veure la desembocadura del riu i 
fer una banyada. 

Alguns exemples de tallers que 
es poden proposar són el de 
construcció de caixes niu per a 
ratpenats, taller de rastres, taller 
de tints naturals, identificació 
d’amfibis, treballs amb terra i 
fang i creació de balses i cabanes. 

Es necessita bicicleta per als 
desplaçaments diaris, ja sigui al 
riu, a la piscina municipal o altres 
indrets on es faran excursions.   

Ω Dates i horari: 
Del 4 al 29 de juliol. De dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h. 
El dilluns 25 de juliol és festa 
local a Celrà i no hi haurà casal.
No s’ofereix servei de menjador.

Ω Edats: Joves de 1r a 4t d’ESO

Ω Places: Inicialment s’ofereixen 
20 places. Es podran admetre 
més inscripcions si es poden 
formar nous grups de 10 joves. 
S’admetran com a màxim 40 
participants.

Ω Espais: Torre Desvern 

Ω Més informació del casal i 
preinscripcions: 
De 28 de febrer al 6 de març, 
per internet, al següent enllaç:  
https://celra.cat/casalnatura 
Preinscripcions  presencials a 
l’Ajuntament de Celrà, en les 
mateixes dates, en el seu horari 
d’obertura.

Ω Gestiona: La Copa, 
cooperativa de projectes 
ambientals

Ω Organitza: Àrea d’Educació 
de l’Ajuntament de Celrà

Ω Més informació: https://celra.
cat/casalnatura 

Ω Contacte: 
educació@celra.cat
972.49.20.01

* Preu del casal: 305 euros. 
Inclou una matrícula de 100 euros.

PREU DEl CASAl DE nAtURA 

Casalet
Mitjans
Mig-grans
Grans

160 € / 8 € esporàdic
150 € / 8 € esporàdic
140 € / 8 € esporàdic
125 € / 8 € esporàdic

Menjador

*  Els preus d’agost es concretaran més endavant

Tallers de 
DaNsa

Ω Infants
* Aeris i acrobàcia, 20,21 i 22 de juny de 16.30 a 
18.30 h (9 a 11 anys)
Ω Joves i adults: 
* Taller d’exploració del moviment cap a una dansa  
esquelètica. Amb Carlos Osantinsky i Fernando 
Nicolás Pelliccioli. 25 i 26 de juny, d’11 a 13 h i de 14 
a 17 h.
* Dansa vertical, amb Berta Baliu. Intensiu 20 i 21 
de juny, de 18.30 a 21.30 h
* Partnering suau amb Magí Serra i Anamaria 
Klajnscek: 28 de juny d’11.30 a 16.30 h.
* Hipopressius intensiu (iniciació): 27 i 28 de juny, 
de 19 a 20 h
* Hipopressius intensiu (perfeccionament): 27, 28, 
29 i 30 de juny, de 20 a 21 h
Ω Més informació i inscripcions:
escoladedansacelra.koobin.com / 636199987  
(a partir del 28 d’abril).

PREU DEl CASAl ARtÍStIC



tallers 
i casals

Celrà
2022

Viu una experiència patinant
Casal esportiu en el qual 
ensenyarem la tècnica del 
patinatge artístic, jugarem 
amb els patins i treballarem 
la part artística. També farem 
excursions, colònies, anirem a 
la piscina, farem jocs, tallers i 
activitats relacionades amb un 
eix temàtic. 

Ω Dates i horari: 
Del 27 de juny al 29 de juliol.
Bon dia: 8 a 8.45 h.
Matí: 8.45 a 13.30 h.
Dinar: 13.30 a 15 h.
Bona tarda:  15 a 16 h.
Els serveis bona tarda i bon dia 
es faran si hi ha un mínim de 
cinc persones inscrites.

Ω Edats: De P3 a 4t d’ESO

Ω Espais: Pavelló de les 
piscines, Pavelló municipal 
d’esports i Piscina municipal.

Ω Reunió informativa:
Dijous 21 d’abril, a les 20 h, 
per via telemàtica. L’enllaç 
s’informarà al web del club: 
www.cpcelra.cat.

Ω Inscripcions: 
Telemàtica: a partir del 9 de 
maig a l’enllaç al formulari 
que trobareu al nostre  web. 
Adjunteu tota la documentació 
en format pdf, preferiblement. 
Presencial: es pot deixar a 
la consergeria del Pavelló 
d’esports a partir del 9 de 
maig. 
S’haurà d’omplir el formulari 
del web i fer una bestreta de 
50 €. Aquest import només 
es retornarà en cas que 
s’anul·li l’activitat per falta de 
participants. Es descomptarà 
de l’import final.

Ω Documentació:
S’haurà d’omplir el document 
‘Full d’inscripció casal d’estiu’ 
penjat al web, així com la 
documentació detallada a 
continuació:
- Justificant de pagament de la 
bestreta
- Fotocòpia de la targeta 
sanitària
- Fotocòpia del DNI del 
participant o adult responsable
- Fotocòpia del llibre de 
vacunes

Ω Organitza: Club Patinatge 
Celrà
Ω Contacte: 
secretaria@cpcelra.cat
www.cpcelra.cat

Casal esportiu 
patinatge

  
                                                                 Import 
Tot el mes, matins                                       
Setmana del 27 de juny a l’1 de juliol                                                                    
Setmana del 4 al 8 de juliol                             
Setmana del 11 al 15 de juliol (sortida especial)      
Setmana del 18 al 22 de juliol (colònies)                           
Setmana del 25 al 29 de juliol                                     
                        
* Bon dia: 7 € per setmana / eventual 3 €. No es retornaran els 
diners un cop efectuat el pagament. Mínim 5 persones.
* Dinar: tota la setmana 40 € / esporàdic 12 €
* Bona tarda: 13 € la setmana / eventual 5 €. No es retornaran    
els diners un cop efectuat el pagament. Mínim 5 persones.

PREUS DEl CAMPUS DE fUtbOl    

Campus
De FUTBOL
 
Consistirà en un campus de 
futbol lúdic, de tecnificació i 
desenvolupament motor. A 
més de la part futbolística, 
també donarem importància a 
la part més social-afectiva i a 
l’aprenentatge amb valors.
L’aprenentatge que volem 
aconseguir específic del futbol, 
no l’obtindrem com més hores 
de pràctica realitzem, sinó 
com més motivadores siguin 
aquestes hores. Per això, 
també farem altres activitats 
variades, amb l’objectiu que  
aquestes jornades siguin una 
festa diària.

Ω Dates i horari: Del 28 de 
juny al 30 de juliol.
Matí 9 a 13.30 h
Dinar 13.30 a 15 h
Tarda 15 a 17 h

Ω Edats: Dirigit a infants 
d’entre 5 i 15 anys 

Ω Espais: Camp de futbol, 
Piscina municipal, Escola Les 
Falgueres, Pavelló municipal 
d’esports i altres.

Ω Activitat estrella: En el 
paquet de tot el dia estarà 
inclosa una gran activitat 
o excursió setmanal a 
determinar. Els qui només 
vinguin matins hauran de 
pagar un petit suplement de 
dinar i monitoratge. 

Ω Preinscripcions: 
Del 28 de febrer al 8 de maig. 
Presencialment al camp de 
futbol o a través de la web: 
www.enratxa.com. 
Per formalitzar-la cal fer una paga 
i senyal de 50 € (no retornable) 
els quals seran descomptats de 
la inscripció. 

Ω Inscripcions: Del 9 de maig 
al 19 de juny, es poden fer tant 
presencialment al camp de 
futbol com al web: 
www.enratxa.com 

Ω Més informació: 
676.631.695 (Dani López, 
coordinador del campus) 
www.enratxa.com
coordinacio@enratxa.com

 * 10% de descompte si es fa la inscripció abans del 22 de maig. 
 * 10% de descompte al segon germà/na.
 * Preu dinar esporàdic: 8 €
 * Preu tarda esporàdica: 4 €

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

75 €
145 €
210 €
265 €
280 €

Horaris Matí Dinar tarda
35 €
70 €
105 €
140 €
165 €

20 €
40 €
60 €
72 €
90 €

Casal
De RÍTMiCa 

El Club Rítmica ofereix un 
casal esportiu adreçat a 
infants, basat en l’esport, 
on es faran jocs i activitats 
ludicoesportives i exercicis 
d’iniciació i/o perfeccionament 
en la gimnàstica (rítmica, 
artística, acrobàtica, estètica), 
així com diferents modalitats 
de balls esportius (hip hop, 
funky, cheerleaders…).
Es treballaran diversitat 
d’esports a l’aire lliure 
(beisbol, frisbee, atletisme) i 
al Pavelló municipal (bàsquet, 
bàdminton, voleibol). També 
practicarem disciplines com el 
ioga, acroioga i aquagym.

Ω  Dates i horari: 
Del 27 de juny al 29 de juliol.
Serveis bon dia: de 8 a 9 h
Matins: de 9 a 13 h 
Menjador: de 13 a 15 h  
Tarda: de 15 a 17 h
Servei esporàdic de bon dia i 
menjador.

Tres setmanes com a mínim.
Setmana 1: del 27/6 al 1/7
Setmana 2: del 4/7 al 8/7
Setmana 3: del 11/7 al 22/7
Setmana 4: del 18/7 al 22/7
Setmana 5: del 26/7 al 29/7 
(dilluns 25/7 és festa a Celrà)

Ω Edats: 
De P4 a 4t d’ESO

Ω Espais: 
Pavelló municipal d’esports, 
Porxo de les piscines, Piscines 
municipals i Escola Les 
Falgueres.

Ω Preinscripcions: 
A partir de la 1a setmana 
de març al web: https://
clubritmicacelra.wixsite.com/
website

Ω Inscripcions:
A partir del 9 de maig

Ω Contacte: 
clubritmicacelra@gmail.com 

Ω Més informació  
https://clubritmicacelra.wixsite.
com/website

       
   

3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

210 €
255 €
285 €

322 €
407 €
469 €

362€ servei bon dia gratis
457 € servei bon dia gratis
529 € servei bon dia gratis

Matí Matí +Dinar

* Les setmanes han de ser consecutives
* Setmana addicional 80 €
* Els menors de 16 anys han de pagar un suplement de 10 €
*Servei bon dia setmanal: 8 € / Eventual: 3 € /Dinar esporàdic: 
10 € /Servei menjador + tarda esporàdic: 12 €
* Reserva Preinscripció: 30 €, es descomptarà de la quota
* Piscina: 19,05 € (Per no abonats)

PREUS CASAl RÍtMICA

400 €    
60 € 
60 €

  75 €  
210 €   
  60 €

PREUS DEl CASAl DE PAtInAtGE
Matí +Dinar+tardes


