
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 aquells nens 
i nenes 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 artística de 
Pablo Picasso. 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. 

També tindrem temps  
per divertir-nos i fer 
jocs d’aigua a la Piscina 
Municipal de Celrà. 

Dates i horaris: Del 26 de juny 
al 28 de juliol, de 9 a 13.30 h.  
No s’ofereix servei de menjador.

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

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

Material: 
- Càmera de fotos
- Bata
- Banyador, tovallola, xancletes 

i crema de protecció solar.
- Esmorzar. 
La resta de material  
està inclòs en el preu.

Reunions informatives:
Sala Polivalent Teatre Ateneu. 
Dijous 15 de juny, a les 18 h

Preinscripcions:
Del 6 al 19 de març, per internet 
a www.celracultura.cat i 
presencialment a l’Ajuntament 
de Celrà en el seu horari 
d’obertura.

Per fer la preinscripció s’ha de 
fer un pagament de 30 €.

Inscripcions:
Del 9 al 21 de maig, per internet 
a www.celracultura.cat i 
presencialment a l’Ajuntament 
de Celrà en el seu horari 
d’obertura.

Cal adjuntar full 
d’autoritzacions signat, 
fotocòpia DNI del participant 
(si en té) i del pare/mare/
tutor legal, fotocòpia de la 
targeta sanitària i del llibre de 
vacunes. Si vau participar al 
casal artístic de 2022, no cal 
que torneu a presentar el DNI  
i la targeta sanitària excepte  
si l’heu renovat. 

Contacte:
Laura Francès
cultura@celra.cat
872 723 265 / 638 516 203

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

Creiem amb el valor de les 
sortides de convivència 
per poder transmetre els 
valors que perseguim, per 
això proposem sortides 
com colònies, acampades 
o petites activitats amb els 
diferents grups. 

Dates: 
• Casal de Juliol: 
del 26 de juny al 28 de juliol
• Casal d’agost (Acampada ESO): 
del 31 de juliol al 4 d’agost a 
Celrà, i del 7 al 18 d’acampada.

Edats: Dirigit a infants
d’entre 3 i 17 anys

Horari: de 8.30/9 a 13.30/14 h 
Menjador (juliol): de 13.30 a 
15.30 h amb servei càtering. 

Activitats concretes: 
consulteu les activitats a 
http://casalestiuesplaicelra.
blosgpot.com.es 

Reunions: es concretaran més 
endavant via blog i xarxes. 

Preinscripcions: es realitzaran 
de forma telemàtica del dilluns 
6 al diumenge 12 de març a 
través del nostre blog. No cal 
portar la documentació fins a 
les inscripcions. 

Per tal de garantir la previsió 
de l’estructura de totes les 
activitats, cal fer una paga 
i senyal de 80 € per infant 
inscrit que s’ingressarà 
com a formalització de la 
preinscripció. Pel mateix motiu 
es demanarà una paga i senyal 
de 20 € més per aquells que 
s’inscriguin al menjador. 

Inscripcions: 12 i 13 de maig. 
Format a concretar. Caldrà 
aportar la documentació 
especificada al blog. 

Només es retornarà la paga 
i senyal en cas que no tiri 
endavant el grup. Les llistes 
definitives d’admesos/es es 
publicaran al blog el 3 d’abril. 

Organitza: Esplai de Celrà: 
preinscripcionsesplaicelra@
gmail.com 

Casal 
Artístic

Casal de 
l’Esplai

PREUS
Durada Matrícula Quota
2 setmanes 30 €  160 €
3 setmanes 30 €  200 €
4 setmanes 30 €  235 €
5 setmanes 30 €  270 €
1 setmana adicional   80 € 

• La matrícula es paga en el moment de la pre-inscripció  
i la resta abans de l’inici de l’activitat. 

PREUS
Grup  Preu Menjador 
Casalet (P3,P4,P5) 285 € 165€
Mitjans (1r i 2n) 335 € 155€
Mig-grans (3r i 4rt) 360 € 145€
Grans   (5è i 6è) 390 € 130€
 
• Els preus d’agost es concretaran més endavant. 
• Hi ha un increment de 5 € per als no empadronats a Celrà.
• Quedar-se a dinar esporàdicament té un cost de 8€ al dia. 

El Casal Jove combina 
activitats de lleure amb la 
descoberta de de l’entorn 
natural a partir d’activitats 
diverses i planificades 
conjuntament entre 
participants i monitoratge.

La majoria d’activitats es 
realitzaran a la zona de la 
Torre Desvern i hi haurà 
força estones a la frescor  
del riu Ter. També es farà 
alguna sortida.

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

Dates: del 3 al 28 de juliol.  
El casal s’organitza per 
quinzenes, del 3 al 14 
i del 17 al 28 de juliol, 
amb possibilitat d’inscripció 
per a les 4 setmanes.

Edats: joves de 1r a 4t d’ESO.

Horari: de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h. No inclou servei 
de menjador.

Espai: Torre Desvern.

Preinscripcions:  del 6 al 17 de 
març , per internet, a l’enllaç  
https://celra.cat/casaljove 

Preinscripcions presencials 
a l’Ajuntament de Celrà les 
mateixes dates, en el seu 
horari d’obertura.

Es requereix un mínim de 10 
inscripcions a cada quinzena 
per tal de poder organitzar el 
casal en cada període.

Gestiona: La Copa, 
cooperativa de projectes 
ambientals 

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

Per a més informació, contacteu 
amb l’Àrea d’Educació a: 
educacio@celra.cat 
o al telèfon de l’Ajuntament 
de Celrà 972 492 001 
o a https://celra.cat/casaljove 

Casal 
Jove

PREUS
Durada Preu
2 setmanes (primera o segona quinzena)  150 € 
4 setmanes 300 €  

• En ambdós casos, s’inclou una matrícula de 100 euros.

Casals 
i tallers 
d’estiu 

Celrà 2023

Viu l’estiu 2023



El Club Rítmica Celrà 
ofereix un casal temàtic 
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 ball 
esportius (hip hop, funky, 
cheerleaders, etc). 
Es treballaran diversitat 
d’esports i practicarem 
disciplines com el ioga, 
acroioga i aquagym. També 
farem tallers temàtics, jocs, 
sortides i activitats estrella. 

Dates: Del 26 de juny  
al 28 de juliol. Cal escollir 
un mínim de tres setmanes 
consecutives.

Horaris: 
Matins de 9 a 13 h
Menjador: 13 a 15 h
Tardes: 15 a 17 h
Servei bon dia: 8 a 9 h
(Servei esporàdic bon dia 
i menjador)

Edats: de P4 fins a 2n ESO.

Espais: Pavelló municipal, 
Porxo piscines, Piscines 
municipals i Escola Les 
Falgueres.

Preinscripcions: del 6 al 15 
de març a través de la web: 
https://clubritmicacelra.
wixsite.com/website. Per fer 
la preinscripció s’ha de fer un 
pagament de 30 €.

Inscripcions: del 9 al 18  
de maig a través de la web:
https://clubritmicacelra.
wixsite.com/website

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

Contacte: 
clubritmicacelra@gmail.com

Viu una experiència 
patinant és el casal esportiu 
on 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.

Edats: de P3 fins a 4t d’ESO.

Dates: del 26 de juny 
fins el 30 de juliol de 2023

Espais: Pavelló de les piscines, 
Pavelló i Piscina Municipals.

Horaris: 
Bon dia: 8 a 8.45 h
Matins: 8.45 a 13.30 h
Menjador: 13.30 a 15 h
Bona tarda:  15 a 16 h
La tarda i el bon dia es farà si 
hi ha un mínim de 5 inscrits.

Reunió informativa: 
ONLINE: dijous 20 d’abril 
a les 20 h  (confirmeu l’enllaç 
mitjançant la plana web del 
club www.cpcelra.cat).

Preinscripcions:
TELEMÀTICA: a partir 
del 15 de març al correu: 
casal@cpcelra.cat. Indiqueu 
el nom i el cognoms del 
participant i la seva edat.

Inscripcions: 
A partir del 8 de maig, ompliu 
el formulari que trobareu a la 
nostra web: www.cpcelra.cat i 

adjunteu tota la documentació 
en format PDF preferiblement.
Si voleu fer la inscripció 
presencialment, deixeu la 
documentació a la consergeria 
del pavelló d’esports.  

Cal fer una bestreta de 75 €  
(que serà descomptat de 
l’import final i només es 
retornarà en cas d’anul·lació 
de l’activitat per falta de 
participants. 

Documentació: 
- Full d’inscripció omplert.
- Justificant del pagament.
- Fotocòpia de la tarja sanitària.
- Fotocòpia del DNI del 

participant o mare/pare/tutor.
- Fotocòpia llibre de vacunes.

No adjuntar el justificant del 
pagament de la bestreta de 75 €, 
comporta un recàrrec de 5 € per 
gestions administratives.
 
En cas de confinament, el club 
no es compromet a retornar 
l’import corresponent a aquests 
dies, tret que  aquella setmana 
coincideixi amb una activitat 
extra i que els proveïdors 
contractats ens la retornin.

Les places són limitades, i 
s’acceptaran per estricte ordre 
d’inscripció. El club es reserva 
el dret d’anul·lar el casal si no hi 
ha un mínim de participants. 

Organitza: Club Patinatge Celrà

Contacte: 
secretaria@cpcelra.cat

Taller d’Exploració 
del Moviment i cap  
a una dansa esquelètica
Amb Carlos Osatinsky & 
Fernando Nicolás Pelliccioli.
espaciopropio.augenblick

Dates: 1 i 2 de juliol
Horaris: d’11 a 13 h i de 14 a 17 h
Edat: Joves i Adults

Intensiu de dansa vertical 
Amb Berta Baliu.

Dates: 20, 21 i 22 de juny
Horaris: de 19 a 21.30 h
Edat: Joves i Adults

Hipopressius intensiu 
iniciació

Dates: del 26 al 29 de juny
Horaris: de 19 a 20 h
Edat: Joves i Adults

Aeris (teles, aro i corda)  
i Acrobàcia 

Dates: 20, 21 i 22 de juny
Horaris: de 16.30 a 18.30 h
Edat: de 8 a 12 anys

Casal de 
Patinatge

Casal 
Esportiu

Tallers 
de l’EMDC

PREUS
Durada  Matí  Dinar  Tarda
3 setmanes 220 € 118 € 45 €
4 setmanes 268 € 160 € 60 €
5 setmanes 295 € 202 € 75 €
 
• Les setmanes ha de ser consecutives.
• Matí + Dinar + tarda = servei bon dia gratuït.
• Piscina: pagament del carnet casal de piscina segons tarifa. 
Els menor que tinguin l’abonament familiar de la piscina no 
cal que paguin el carnet casal. 

Serveis Preu
Bon dia setmanal 12 €
Bon dia esporàdic 3 €
Menjador esporàdic 12 €
Tarda esporàdica 5 €
Menjador 1 setmana 42 €
Tarda 1 setmana 15 €

Els preus de menjador es mantindran sempre i quan 
els preus dels aliments i energia no estiguin per sobre 
dels preus actuals..

Els 30 € de la preinscripció es descomptaran de la quota. 

PREUS
Durada Import
Tot el mes matí 280 €
Setmana del 26 de juny al 30 de juny 60 €
Setmana del 3 al 7 de juliol 60 €
Setmana del 10 al 14 de juliol (Sortida especial) 75 €
Setmana del 17 al 21 de juliol 60 €
Setmana del 24 al 28 de juliol  60 €
 
• Bon dia: 7 € la 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.

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 
l’aprenentatge amb valors. 
L’aprenentatge que volem 
aconseguir específic del 
futbol no l’obtindrem com 
més hores de pràctica 
realitzem sinó com més 
motivants siguin aquestes 
hores. Per això, també 
realitzarem altres activitats 
variades que faran que 
aquestes jornades acabin 
sent una festa diària.

Dates: del 26 de juny 
al 28 de juliol.

Setmana 1: del 26 al 30 de juny
Setmana 2: del 3 al 7 de juliol
Setmana 3: del 10 al 14 de juliol
Setmana 4: del 17 al 21 de juliol
Setmana 5: del 24 al 28 de juliol

Horaris: 
Matins de 9 a 13.30 h
Dinar: 13.30 a 15 h
Tardes: 15 a 17 h

Edats: Adreçat a tots 
els nens i nenes de 5 a 15 anys.

Activitat setmanal:
Del pack de tot el dia, estarà 
inclosa una gran activitat o 
excursió setmanal a
determinar. Els qui nomes 
vinguin matins hauran de pagar 
un petit suplement de
dinar i monitoratge.

Instal·lacions:
Camp de futbol municipal
Piscina municipal
Escola les falgueres
Pavelló municipal
Altres espais

Preinscripcions: del 6 de març 
al 9 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.

Inscripcions: del 9 de maig 
al 16 de juny, es poden realitzar 
tant presencialment al camp 
de futbol o a través de la web.

Informació:
676.631.695 (Dani López, 
director del Campus)
www.enratxa.com
coordinacio@enratxa.com

Campus 
de Futbol

PREUS
Durada  Matí  Dinar  Tarda
1 setmana 75 € 35 € 20 €
2 setmanes 145 € 70 € 40 €
3 setmanes 210 € 105 € 60 €
4 setmanes 265 € 140 € 72 €
5 setmanes 280 € 165 € 90 €
 
• Preu dinar esporàdic: 8€
• Preu tarda esporàdica: 4€
• 10% de descompte si es fa la preinscripció i la llavors. 
inscripció abans del 29 de maig.
• 10% de descompte al segon germà.

+ Info i Inscripcions: a partir del 25 d’abril a: 
escoladedansacelra.koobin.com


