
CASALS ORGANITZATS A CELRÀ PER ENTITATS O L'AJUNTAMENT  - ESTIU 2022 

CASAL Entitat
organitzadora

Dates Edats Horari Servei
Menjador

Preinscripcions Més informació

Casal
Artístic

Àrea de Cultura
de l’Ajuntament

Del 27 de
juny al 29 
de juliol

 De 7 a 14
anys (de 1r

de primària a
2n d'ESO)

Matins No

Del 28 de febrer al 6 de març, per
internet celra.cat/casalartistic

Presencialment a l’Ajuntament de
Celrà, en el seu horari d’obertura

https://celra.cat/casalartístic cultura@celra.cat
872 723 265

Casal de
Natura

Àrea d’Educació de
l’Ajuntament

Del 4 al 29 
de juliol

De 1r a 4t
d’ESO

Matins No

De 28 de febrer al 6 de març, per
internet celra.cat/casalnatura

Presencialment a l’Ajuntament de
Celrà, en el seu horari d’obertura

 http://celra.cat/casalnatura educacio@celra.cat
972 492 001

Casal de
l’Esplai Esplai Celrà

Del 27 de
juny al 29
de juliol: 

De P3 a 6è
 Agost:
De 1r a 
4t d'ESO

De P3 fins
a 4t d’ESO Matins Si

Per Internet de 28 de febrer al 4 de
març a través del blog o correu

electrònic

https://casalestiuesplaicelra.blogspot.com
p  r      ei  n  s  c  r      i  pc  i  o      n  se  s  p  laicelra  @g  m  ail.  c  o      m  

Campus
Futbol

UCE Celrà
Del 27 de

juny
al 29 de juliol

De 5 a 15
anys

Matins i
tardes

Si
Del 28 de febrer al 8 de maig.

Presencialment al camp de futbol o a
través de la web: www.enratxa.com

676.631.695
(Dani López, coordinador del Campus)

 w  w      w.e  n  r      at  x      a.  c  o  m   coordinacio@enratxa.com

Casal de
Patinatge

Club de Patinatge
Celrà

Del 27 de
juny al 29 de

juliol

De P3 fins
a 4t d’ESO

Matins i
bona tarda
(fins a les

16 h)

Si
Fins a omplir aforament.

S’haurà d’omplir el formulari de la
web www.cpcelra.cat

secretaria@cpcelra.cat
www.cpcelra.cat

Casal de
Rítmica

Club Rítmica Celrà
Del 27 de

juny al 29 de
juliol

De P4 a 4t
d’ESO

Matins
i tardes

Si A partir de la 1a setmana de març
clubritmicacelra.wixsite.com/website

https://clubritmicacelra.wixsite.com/website
clubritmicacelra@gmail.com

mailto:%20preinscripcionsesplaicelra@gmail.com
mailto:%20preinscripcionsesplaicelra@gmail.com

