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3, 2, 1... IMpROVISACIÓ!

Els professors Carles Marigó (Conservatori del Liceu i Escola Superior 
de Música de Catalunya) i Jaume Sangrà (Col.legi de Teatre de 
Barcelona) exploren la improvisació tant en l’àmbit pedagògic com 
artístic. En el marc del Festus 2018, i mitjançant un taller pràctic que 
acabarà ocupant diferents espais de la vila de Torelló, compartiran la 
simbologia que utilitzen per establir diferents models de diàleg entre 
la música i el moviment.

programa del taller
Dijous 5
3 h. Matí: Introducció a la improvisació, simbologia. 
3 h. Tarda: Formació de grups de treball, creació de Microaccions. 
Divendres 6
3 h. Matí: Preparació mostra (cloenda) amb la participació final del 
públic. 
Dissabte 7
Microaccions (jardins i plaça Nova)
Mostra final (plaça de la Vila)

Convocatòria oberta a estudiants de música i d’arts escèniques 
(teatre, dansa i circ)

Nombre màxim d’alumnes: 40

Per apuntar-vos cal que envieu un correu a festus@ajtorello.cat, 
amb el vostre nom, edat, població i telèfon de contacte.

ORGANItZA
Festus Festival d’Arts al Carrer de Torelló, Escola d’Arts Plàstiques 
de Torelló i Ajuntament 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. 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 eliminatòria. Es faran categories 
segons el nivell.

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 25 de juliol
Edats: a partir de 16 anys 
Horari: de 10 a 24 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Preus: socis 15 € / no socis 20 €
Bons premis!!

INSCRIpCIONS
Dates: del 21 de maig al 10 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
   
ORGANItZA
Club Tennis Torelló
Telèfon:  938 591 855 - 606 166 166

CAMpIONAt DE tENNIS FEStA MAJOR 2018

Campionat de tennis que es jugarà a partir de les 6 de la tarda i 
les finals es jugaran el dissabte 4 d’agost al matí. Es jugarà per 
categories amb el sistema de quadre eliminatori amb consolació pels 
perdedors a primera ronda.

INFORMACIÓ
Dates: del 30 de juliol al 4 d’agost
Edats: a partir de 14 anys
Horari: a partir de les 18 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Preus: socis 10 € / no socis 15 €
Bons premis!!

INSCRIpCIONS
Dates: del 9 al 22 de juliol
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló
telèfons: 938 591 855 - 606 166 166

ORGANItZA
Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 606 166 166
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CAMpUS CF tORELLÓ
(MASCULÍ I FEMENÍ OBERt A tOtHOM!!!) CAMpUS EStIU

Benvinguts a la 7a edició del campus d’estiu del Club Futbol Torelló 
amb la col·laboració de AFO FUTBOL. Un any més el CAMPUS AFO ja té 
les inscripcions obertes per gaudir al màxim d’aquest estiu 2018. Un 
any més aportant moltes novetats en aquesta edició.
Per segon any consecutiu, AFO i ESSA (Ebbe Sand Soccer Academy) 
s’uneixen a l’estiu per gaudir d’una experiència inoblidable en terres 
catalanes. Jugadors de l’acadèmia Xinesa de Shanghai, coordinada 
per Gerard Casanova, gaudiran d’aquest Campus del 2 al 13 de juliol. 
Una experiència única i irrepetible que unirà nens d’arreu del món.
En aquesta edició us portarem a viure una experiència única tant per 
a petits com per a grans. La novetat de l’excursió d’enguany és LA 
SELVA DE L’AVENTURA. El dia serà el dimarts 4 de juliol de 8.30 a 15 h.
També, gaudirem diverses visites de jugadors i jugadores i 
entrenadors dels clubs més referents de Catalunya i Espanya.
Un any més mantenim totes aquelles activitats amb molt d’èxit i 
millors moments per tornar-les a repetir amb més il·lusió; l’EXCURSIÓ 
al PARC AQUÀTIC, l’ASSISTÈNCIA DIÀRIA a la PISCINA Municipal de 
Torelló, la NIT DE VIVAC, els JOCS D’AIGUA, i entre moltes altres 
activitats molt més que divertides.

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Edats: de 4 a 16 anys
Servei d’acollida: de 8 a 9 h
Preu per setmanes: 1 setmana: 55€; 2 setmanes: 95€;
3 setmanes: 130€; 4 setmanes: 160€; 5 setmanes: 180€.
Preu acollida 5€/setmana
S’aplicarà el 10% de descompte al preu total del segon germà.

INSCRIpCIONS
Dates: fins a 15 de juny
Telèfons de contacte: 618 621 083 - 659 855 459
Adreça electrònica: campusafo@gmail.com

ORGANItZA: Club Futbol Torelló

Campus esportiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys. El casal 
esportiu de la piscina de Torelló és la millor idea per passar un 
estiu inoblidable en una instal·lació envoltada de naturalesa, tot 
practicant esports diversos, bàsquet, voleibol, bàdminton, atletisme, 
natació, sortides... Per als més petits jocs psicomotrius, manualitats, 
tallers de cuina jocs didàctics sortides... El campus està dirigit a nens 
i nenes de 3 a 12 anys.

INFORMACIÓ
Preus: 166,46€

INSCRIpCIONS
Dates: del 2 de maig al 3 de juny
Informació: truqueu al tel. 938 505 465 o passeu per recepció

ORGANItZA
LaPiscina de Torelló
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CAMpUS NAtACIÓ ARtÍStICA
(NAtACIÓ SINCRONItZADA)

Tens ganes de fer un casal totalment diferent del que has fet fins 
ara? A la de la piscina de Torelló el trobaràs. Treballaràs uns valors 
diferents i sobretot aprendrà aquesta disciplina tan màgica com és 
la natació sincronitzada.
Què farem al casal? Practicarem estiraments i control postural, 
aprendrem a dominar el medi aquàtic, coneixerem la tècnica de 
la sincro així com el treball de coreografia, tallers de maquillatge 
enfocats a la natació sincronitzada, ball, interpretació, jocs d’aigua 
diferents sortides...
Estem molt contents amb el campus de natació sincronitzada. Ja és 
el tercer any que el fem amb gran èxit.

INFORMACIÓ
Preus: 175 €

INSCRIpCIONS
Dates: del 2 de maig al 3 de juny
Informació: truqueu al tel. 938 505 465 o passeu per recepció

ORGANItZA
LaPiscina de 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. “Educa amb valors, educa amb esport, 
educa amb bàsquet”. #SomTorelló #ValorsClub
NOVEtAt: Sortides tots els divendres. (caminada, bici, gimcana, 
parc aquàtic Waterworld (Lloret)). 3r i 4t d’ESO modalitat 3x3

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Club Tennis Torelló
Preus: per Setmana 50€; 5 Setmanes 200€; dies determinats 10€.   
  Sortides opcionals.
  Divendres 7 i 14 de juliol (per confirmar).
  Divendres 27 de juliol. Parc aquàtic Waterworld (Lloret) + 15€
Edats: nens i nenes nascuts 2002 al 2012.

INSCRIpCIONS
Dates: del 18 d’abril al 15 de juny del 2018.
Lloc: Oficines Bàsquet. Pavelló Municipal d’Esports de Torelló
Telèfon: 639 902 838 - 667 683 529
 
ORGANItZA
Club Bàsquet Torelló
infocbtorello@gmail.com / www.cbtorello.gesbisaura.cat

CAMpUS/CASAL BÀSQUEt tORELLÓ
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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 tot escollint entre les 6 que 
comprenen les dates de l’activitat. 

INFORMACIÓ
Dates: del 30 de juliol al 7 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: Matí o tarda socis 38 € / no socis 44 € /setmana  
  Tot el dia socis 48 € / no socis 56 € 
  Servei de menjador 7,5 €/dia  
  Servei d’acollida de 8 a 9 del matí 3 €/dia 
  Descompte del 15% si es fan les 6 setmanes
  Descompte del 10% al 2n germà
  Descompte del 10% de l’import total famílies nombrosos

INSCRIpCIONS
Dates: del 9 al 20 de juliol
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló

ORGANItZA
Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 609 750 406

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 ara tallers, repàs escolar, anglès, etc. Per als nens i nenes 
de P3, P4, P5, 1r i 2n (curs 2017-18) s’adapta l’activitat a la seva 
edat incorporant així 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 per aquestes edats. El Casal comença 
a les 9 h del matí (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/
es més grans de 6 anys. Per als 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!! 

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol 
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 socis 200 € / no socis 230 € 
  Matí: socis 146 € / no socis 171 € 
  Tarda socis 125 € / no socis 145 € 
  Servei acollida de 8 a 9 h. 3 €/dia  
  Servei menjador: 168 € / 7,5 € dinars esporàdics 
Per setmanes matí o tarda socis 36 € / no socis 45 € / setmana;
Tot el dia socis 48 €, no socis 56 € 
Descomptes 10% pel segons germà
Descompte del 10% de l’import total per Famílies nombroses

INSCRIpCIONS
Dates: del 21 de maig al 15 de juny
Horaris: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló 

ORGANItZA
Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 609 750 406
escola@tennistorello.cat
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CASAL D’EStIU: ESCOLA DE CAÇAFANtASMES 

Com no podria ser d’una altra manera, arriba l’estiu i una nova gran 
aventura per part de la federació d’AMPA de Torelló que de ben 
segur no ens deixarà indiferents. Enguany, encarem l’estiu amb 
l’escola de caçafantasmes, una trepidant història plena de reptes i 
fortes emocions.
Vols vèncer les teves pors? Vols superar-te a tu mateix? Vols 
demostrar que ets un valent? Doncs aquesta és la teva oportunitat 
per convertir-te en un autèntic caçafantasmes.
Aprofitarem l’estiu perquè els nens i nenes 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 o una nit al ras, els 
participants podran demostrar perquè han estat escollits els millor 
caçafantasmes del poble.
Totes les activitats estan adequades a les necessitats de cada grup 
d’edat.

INFORMACIÓ
Dates:  del 25 de juny al 27 de juliol
  del 20 d’agost al 7 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
Preus: Tot el casal: tot el dia: 260€; matí: 185€; tarda: 130€
Setmana: tot el dia: 55€; matí: 40€; tarda: 28€ 
Menjador: esporàdic: 7€; setmanal: 33€; tot el casal: 161€ 
Servei d’acollida: esporàdic: 3,5€; setmanal: 15€; Tot el casal: 55€

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: 5ampastorello@gmail.com

ORGANItZA: Federació d’AMPA de Torelló

CURS pREMONItOR EN EL LLEURE

Aquest curs us proporcionarà una visió i una 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 etapa lectiva: 26 i 28 de juny, 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de juliol 
(dimarts i dijous)
Horari: de 10 a 12.30 h
Etapa pràctiques: 20 hores, durant el mes de juliol
Edats: joves de 14 a 17 anys
Preu: 98€
“Un mínim de 12 alumnes”

INSCRIpCIONS
Fins el 11 de juny de 2018
Torelló Jove, c/ Enric Prat de la Riba, 17. Telèfon 938 594 272
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CURSEt DE pÀDEL + pISCINA
AL CLUB tENNIS tORELLÓ 

Cursets de pàdel per a nens i nenes de nivell iniciació (que no hagin 
jugat mai) i de perfeccionament (que ja hagin jugat i vulguin millorar 
el seu nivell i competició). Inclou 1h i mitja a la piscina del club. 
Sortida al Parc aquàtic inclosa en el preu. Obsequi d’una samarreta.

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol 
Edats: de 10 a 16 anys
Horari: de 9.30 a 13 h. Es podran deixar els infants a les 9 h 
Preus:  socis 172 € / no socis 197 € 
  Per setmanes: socis 44 € / no socis 50 € 

INSCRIpCIONS
Dates: del 21 de maig al 15 de juny
Horari: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló

ORGANItZA
Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 609 750 406

CURSEt DE tENNIS + pISCINA
AL CLUB tENNIS tORELLÓ 

Cursets de tennis per a nens i nenes de nivell iniciació (que no hagin 
jugat mai) i de perfeccionament (que ja hagin jugat i vulguin millorar 
el seu nivell). Inclou 1 h 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 25 de juny al 27 de juliol 
Edats: de 10 a 16 anys
Horari: de 16 a 19 h
Preus:  socis 172 € / no socis 197 € 
  Per setmanes: soics 44 € / no socis 50 € 

INSCRIpCIONS:
Dates: del 21 de maig al 15 de juny
Horari: de 9 a 22 h
Lloc: Club Tennis Torelló

ORGANItZA
Club Tennis Torelló
Telèfon: 938 591 855 - 609 750 406
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CURSEtS INtENSIUS. EStIU 2018

De cap a la piscina aquest estiu… amb els cursos de natació 
intensius per a nens/nenes i adults.
Si durant l’any fas moltes activitats i no tens temps per aprendre a 
nedar… aprofita a l’estiu!
Vine als nostres cursets de natació intensius. 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
Preu: 45 € (tres dies a la setmana)

INSCRIpCIONS:
Dates: del 2 de maig al 3 de juny
Informació: truqueu al tel. 938 505 465 o passeu per recepció

ORGANItZA
LaPiscina de Torelló

“DE CAp A L’EStIU 2018” CLUB AtLÈtIC tORELLÓ

Aprofitem el bon temps per fer tot el que ens agrada, ens diverteix i ens fa 
sentir vius!
A través del joc i l’esport a l’aire lliure, oferim una activitat de lleure 
pensada per què tot tipus de nens i nenes puguin gaudir de l’estiu i divertir-
se. Cada dia és màgic i diferent amb un programa molt divers, adaptat als 
diferents grups d’edat.
Aprendrem a nedar fent activitats aquàtiques divertides i innovadores, 
com el waterpolo, la sincronitzada, el triatló... Treballem amb grups reduïts 
per als més petits! L’estiu és el millor moment per aprendre a nedar!
Donem molta importància a la varietat, per això fem una iniciació multi 
esportiva encarada a estimular el desenvolupament de les habilitats del 
nen/a, tot jugant: a rugbi, voleibol, handbol, hoquei, beisbol, bàdminton, 
futbol, bàsquet, entre d’altres. També anem amb bicicleta un cop per 
setmana.
Com a activitats extraordinàries, fem curses d’orientació, caiac, escalada, 
surf de riu, excursions a peu, patins, patinets, slackline, tir amb arc i 
acampada. Totes les activitats estan incloses en el preu de l’activitat.
Aquest any com a novetat farem activitats de supervivència al medi 
natural. 
Prova l’efecte de Cap a l’estiu! Ara és el moment! Fareu molts amics, 
gaudireu passant-ho d’allò més bé a través del joc i l’esport a l’aire lliure.
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!!

INFORMACIÓ
Dates: 25 de juny al 27 de juliol
Edats: de 3 a 13 anys
Horaris: permanències: de 8 a 9 h del matí
   de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
Lloc: zona esportiva de Torelló i piscines municipals
Preus: matí: 199€; tot el dia: 249 €; permanència: 45 €
  per setmana matí: 55 € i tot el dia: 75 €
  Segon germà 10 € de descompte.
 
INSCRIpCIONS
Dates:  els dilluns 28 de maig i el 4 i 11 de juny
  els dimecres 30 de maig i el 6 i 13 de juny
Horaris: de 18.30 a 20 h
Lloc: oficines del Club Atlètic Torelló (1a planta del pavelló municipal)
Persona de contacte:  Pere Comas (676 134 910) de 18 a 20 h     
      perecomas9@gmail.com
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FEStIVAL EMERGENt DE tORELLÓ

Aquesta edició serà la tercera del Festival Emergent de Torelló 
(FET). Volem oferir una programació musical estable. L’entitat 
busca consolidar la iniciativa amb dues dates anuals, tot proposant 
jornades de música en directe on tindran cabuda tot tipus de bandes 
i estils provinents del panorama alternatiu.

INFORMACIÓ
Dates: 19 de maig
Edats: a partir de 18 anys
Preu: 10/12€
Lloc: aparcament del carrer Capsavila
Horari: de 12 a 24 h
                
ORGANItZA
Festival Emergent de Torelló
www.fetfestival.com

ESCOLA D’ARtS pLÀStIQUES DE tORELLÓ

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 25 de juny al 27 de juliol
Horari: de 9.30 a 13 h
Edats: de 3 a 12 anys
Preu: 137 €

INSCRIpCIONS
Dates: del 14 de maig al 9 de juny
Horari: de 17 a 19 h
Persona/es de contacte: l’Elisenda i la Iolanda
Adreça electrònica: eap@ajtorello.cat
Telèfon: 938 504 664

ORGANItZA
Escola d’Arts Plàstiques de Torelló
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FEStUS - Festival d’arts al carrer

Els dies 6 i 7 de juliol de 2018, queda restringida la circulació de 
vehicles al nucli antic de Torelló en motiu dels espectacles de circ, 
dansa, teatre, música i arts visuals del FEStUS - Festival d’arts al 
carrer. Per aquest motiu, recomanem a totes les persones residents 
a Torelló i rodalies que aparquin el cotxe i es desplacin a peu (s’ha de 
fer salut i cultivar les relacions socials). 
A tots i totes els convidem a aturar-se, badar, emocionar-se, 
reflexionar, descobrir, ser crítics i mirar el desenvolupament dels 
espectacles. Si per algun motiu ocasionem alguna molèstia a la seva 
activitat habitual, els recomanem que s’ho prenguin amb calma,  
baixin al carrer, demanin una til·la i deixin emportar-se pel flou. 

Més informació a www.festusfestival.cat o a festus@ajtorello.cat.

Dates: 6 i 7 de juliol
Edats: totes les edats
Preu: gratuït

ORGANItZA
Festus Festival d’Arts al Carrer de Torelló, Escola d’Arts Plàstiques 
de Torelló i Ajuntament de Torelló

INSCRIpCIONS CURSEtS DE NAtACIÓ
tEMpORADA 2018-19

Vols que el teu fill o filla aprengui a nedar d’una forma divertida i 
eficient? A la piscina de Torelló tenim uns monitors que ho faran 
possible. Són monitors titulats i registrats a l’escola catalana de 
l’esport.
Impartim cursos des dels 4 mesos als 14 anys. També fem cursos 
per a adolescents i adults de tècnica i perfeccionament dels 
diferents estils, cursos per aprendre a nedar i també cursos de 
natació terapèutica impartits per un dels nostres fisioterapeutes.

INFORMACIÓ
Per fer les inscripcions dels cursets de natació per la temporada 
2018-2019, cal demanar hora per telèfon al 938 505 465 a partir del 
28 de maig

ORGANItZA
LaPiscina de Torelló
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IV COLÒNIES D’EStIU pER A ADOLESCENtS LGtB StAGE pREtEMpORADA BÀSQUEt tORELLÓ

Adreçades a joves nascuts entre l’any 2000 i 2005 que s’identifiquin  
com a gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals o que estiguin en un 
procés de qüestionament i recerca de la seva sexualitat o gènere.

INSCRIpCIONS
Dates: del 9 d’abril a 25 de maig
Per fer-ho, cal omplir el formulari d’inscripció:
http://oasislgtb.org/ca/inscripcions_2/
Preu: 250 €

Apunta’t amb els teus amics i vine a divertir-te. Entrenarem i 
divendres, dissabte i diumenge jugarem un torneig de bàsquet a 
Sant Julià de Vilatorta i comarca. “Educa amb valors, educa amb 
esport, educa amb bàsquet”. #SomTorelló #ValorsClub.

INFORMACIÓ
Dates: del 27 d’agost al 2 setembre
Horari: matí de 9 a 13 h i tarda de 16 a 19.30 h
Edats: nens i nenes nascuts entre el 2003 i el 2010
Preu: per setmana: 40 € (sense torneig)
    per setmana 60 € (amb torneig)

INSCRIpCIONS:
Dates: de l’1 de juliol al 15 d’agost 
Telèfon: 639 902 838 - 667 683 529

ORGANItZA
Club Bàsquet Torelló
infocbtorello@gmail.com / www.cbtorello.gesbisaura.cat
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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 tORELLÓ
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AULA DE MúSICA

Concert de final de curs de l’aula de música.

INFORMACIÓ
Data: 17 de juny al teatre Parroquial de Sant Pere de Torelló 
Edats: obert a tothom
Preu: gratuït

INSCRIpCIONS: NO CALEN INSCRIPCIONS

ORGANItZA
Aula de música amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló
amsantpere@gmail.com                  
amsantpere.blogspot.com.es

CASAL D’EStIU JOVE

Taller d’edició d’efectes especials / Cuina sense pares / Activitats 
esportives / Geocaching / Piscina / Excursions/BTT / Treballs 
socials / Nit al ras... i moltes activitats més!

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Edats: de 12 a 15 anys
Preu: 70€

INSCRIpCIONS
Dates: fins el 15 de juny
Persona de contacte: Ester Serrat
Adreça electrònica: serratve@diba.cat

ORGANItZA
Ajuntament Sant Pere de Torelló - Regidoria de Joventut
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CAMpUS tECNIFICACIÓ DE FUtBOL JORDI FLORIDO’18

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ BENJAMINS I ALEVINS DE 9-13 H
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ INFANTILS I CADETS DE 10-13 H
CAMPUS ESCOLETA I MULTIESPORT DE 9 A 13 H
                  
NOVEtAt D’AQUESt EStIU 
ALEVINS I CADEtS tREBALL ESpECÍFIC AL GIMNÀS DE Spt 
MENJADOR DE 13 A 15 H

CAMpUS DE tECNIFICACIÓ DE 10 A 13H DEL MAtÍ:
NENS/ES de 8-16 ANyS
ES TREBALLARÀ LA TÈCNICA I LA TÀCTICA DEL FUTBOL, POTS VENIR 
INTENSIU TOT EL CAMPUS I/0 AMB OPCIÓ PER SETMANES
SEtMANA DEL 25-29 DE JUNY
MARC CASTELLSAGUÉ director tècnic Guaraní 1a divisió Paraguay
SEtMANA DEL 2-6 DE JULIOL 
JANA FERNANDEZ - BRUNA VILAMALA jugadores FCB FEMENI 1a 
divisió i selecció CAT-ESP sub 16-17
SEtMANA DEL 9-13 DE JULIOL
MARC CARBÓ jugador professional U,E Llagostera Costa Brava SAD 
2a divisió B
SEtMANA 16-20 DE JULIOL
PAU MORAL entrenador del futbol base FCB                                                                                                                                              
SEtMANA DEL 23-27 DE JULIOL
TETE CALLÍS ex arbitre Comite tècnic d’Osona i GERARD FIOL 
fisioterapeuta UE OLOT 2a divisió B                                                                                                                        

CAMpUS ESCOLEtA DE 9 A 13 H MAtÍ: NENS/ES DE 4-5 ANyS
CAMpUS MULtIESpORt DE 9 A 13 H MAtÍ: NENS/ES DE 6-7 ANyS
ES FARÀ ESCOLA DE FUTBOL I CAMPUS DE TECNIFICACIÓ SEGONS EL 
NIVELL DELS NENS/ES, JOCS I PISCINA DE 12 A 13 H

CAMpUS tECNIFICACIÓ DE FUtBOL JORDI FLORIDO’18

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 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     de 10 a 13h
  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 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 EStIU ESCOLA XANDRI

De petits, tots hem somiat alguna vegada i alguns més que altres, 
en ser inventors. Enguany, els nens dels casal entraran el món dels 
invents. Però no crearem invents qualsevols sinó invents que ens 
serveixin per jugar, aprendre, investigar,... 
Per muntar totes les idees primer caldrà tenir una màquina per fer 
invents, una estació de la imaginació. Perquè sinó hi ha estació no 
hi han idees i, per tant, amb l’ajuda dels nens crearem l’estació de la 
imaginació.
En resum, els nens curiosos es convertiran en mans per 
desenvolupar jocs i projectes per fabricar elements creatius. 
Imagineu-vos un món a on els nens curiosos es converteixen en uns 
inventors pràctics per crear tot allò que necessiten per poder jugar i 
gaudir del seu entorn.
Utilitzarem la ciència divertida per experimentar, explorar i descobrir 
elements fascinants. Durant el casal farem experiments divertits, 
innovadors, segurs i que hauran estat provats anteriorment per un 
molt bon resultat.
Tancarem el casal amb la Primera Fira Fun Factory, te la perdràs?

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
  del 30 de juliol al 3 d’agost
  del 27 d’agost al 7 de setembre
Horari: de 8 a 8.30 h Acollida Matinal
  de 8.30 a 13 h Casal
  de 13 a 15 h Menjador
  de 15 a 18 h Casal
Edats: de 3 a 12 anys

Preus: Preu per setmana
   Matí: 45 €
   Tarda: 29 €
  Pack casal
   Matins: 160 €
   Germans: 151 €
   Tardes: 112 €
   Matí i Tarda: 185 €
  Pack Setembre:
   Matins: 75 €
   Tardes: 50 €
   Matí i Tarda: 118 €
  Acollida Matinal
   Fix 25 juny al 27 juliol: 20 €
   Esporàdic: 1,50 €
  Menjador amb servei de carmanyola (mínim 8 nens)
   Pack 25 juny al 27 juliol: 75 €
   Esporàdic: 4,50 €

INSCRIpCIONS
Dates: fins el 9 de juny
Persona de contacte: Arnau Roca Garcia
Adreça electrònica: ociludic@gmail.com

ORGANItZA 
Oci Infantil i Lúdic de Manlleu SLL
www.ociludic.com

CASAL EStIU ESCOLA XANDRI
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CONCERt DELS COCOA GOSpEL

Els Cocoa Gospel ens ofereixen un concert del nou repertori treballat 
durant aquest any.

INFORMACIÓ
Data: 1 juliol
Edats: tots els públics
Preu: gratuït

INSCRIpCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: vazquezbm@diba.cat

ORGANItZA
Cocoa Gospel
cocoagospelspt@gmail.com

COUNtRY VIVES 2018

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.

INFORMACIÓ
Data: 2 Juny
Edats: tots els públics
Lloc: a la zona de Barbacoes de la Riera
Preu: gratuït

ORGANItZA
HiLight Sound
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LICEU A LA FRESCA

Per fer gaudir a tothom amb i de la immensitat de l’òpera, assistint 
d’una manera única, propera i informal a una funció al Liceu: El Liceu 
de Tots. Es projectarà Manon Lescout, Passió, plaer i remordiment en 
una història sobre contradiccions i renúncies.

INFORMACIÓ
Data: 16 de juny
Horari: a les 22 h a la Plaça Dr. Monmany
Edats: tots els públics
Preu: gratuït

INSCRIpCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: vazquezbm@diba.cat

ORGANItZA
Ajuntament Sant Pere de Torelló
www.stpere.cat

DOS CONtES I UNA AURORA

Hora del conte a la Biblioteca l’Esqueller a càrrec de Titelles Naip.

INFORMACIÓ
Data: 27 de juny
Edats: de 3 a 10 anys
Preu: gratuït

INSCRIpCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: vazquezbm@diba.cat

ORGANItZA
Biblioteca l’Esqueller
b.st.peret.e@diba.cat
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RE-FES-tE L’EStIU

INFORMACIÓ
Dates:
5 de juliol: Tarda d’inflables a la piscina i oberta de forma gratuïta de 
20 a 22 h. A partir de les 20 h (Per a tots els públics).
12 de juliol: Concert de Judit Nedderman amb el seu espectacle “Nua”. 
A les 20.30 h a la Plaça Monmany. Gratuït (Per a tots els públics). 
19 de juliol: Concert infantil a càrrec de Jaume Barri. A les 20 h a la 
Plaça Monmany (públic infantil). Gratuït. 

INSCRIpCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: vazquezbm@diba.cat

ORGANItZA
Ajuntament Sant Pere de Torelló
www.stpere.cat

RE-FES-tE L’EStIU JOVE

INFORMACIÓ
Dates:
4 de juliol: Taller sucs detox i smothies (Llar de Jubilats). A partir de 
les 20 h.
11 de juliol: Taller de cuina (Llar de Jubilats) A partir de les 20 h.
18 de juliol: Scape room (A l’Envelat). A partir de les 20 h.
25 de juliol: Cinema (Al local de la Llar de Jubilats). A partir de les 20 h.

4,11,18 i 25 de juliol: Parkour de 18.30 a 19.30 h. De 8 a 16 anys.

INFORMACIÓ
Preu: Totes les activitats són gratuïtes

INSCRIpCIONS
Cal fer inscripcions trucant a l’ajuntament pel tallers de sucs detox,  
cuina i room scape. I pel taller de Parkour anant directament al 
gimnàs. 
Persona de contacte: Ester Serrat 
Adreça electrònica: serratve@diba.cat
Telf. ajuntament: 93 858 40 24

ORGANItZA
Ajuntament Sant Pere de Torelló
www.stpere.cat
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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
Data: 23 de Juny
Edats: tots els públics
Preu: gratuït

INSCRIpCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: vazquezbm@diba.cat

ORGANItZA
Ajuntament Sant Pere de Torelló
www.stpere.cat

SANt pERE DE NIt

Festa del comerç. Tapes, concert i tastet d’arròs a la fresca. I final de 
festa una gran sorteig.

INFORMACIÓ
Data: 6 de juliol
Horari i lloc: a partir de les 8 del vespre a la plaça de la rectoria
Edats: Obert a tothom

INSCRIpCIONS
Persona de contacte: Eva Casellas
Adreça electrònica: casellasle@diba.cat
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SANt VICENÇ
DE tORELLÓ

SUpER NIt A LA BIBLIOtECA

El cub super3 i les biblioteques organitzen una activitat conjunta per 
promoure la lectura entre els més petits a través d’un joc de nit.

INFORMACIÓ
Data: 26 de maig
Edats: de 6 a 9 anys
Preu: gratuït

INSCRIpCIONS
Persona de contacte: Maria Àngels Vázquez
Adreça electrònica: b.st.peret.e@diba.cat

ORGANItZA
Biblioteca l’Esqueller
b.st.peret.e@diba.cat
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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
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Edats: nens i nenes 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.

INSCRIpCIONS
Dates: fins el 15 de juny. Places limitades.
Persona de contacte: Ernest Suriñach 639 068 208
Adreça electrònica: ernest.surinach20@gmail.com

ORGANItZA
Ernest Suriñach

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...

INFORMACIÓ
Dates: del 2 de juliol al 27 de juliol
Edats: a partir de 5 anys fins a 12 anys
Horari: matí i/o tarda
Lloc: Hípica Maver

INSCRIpCIONS
Dates: a partir del 29 de maig 
Lloc: Hípica Maver
Persona/es de contacte: Fàtima / Francesc 
       606 952 491 / 669 425 807 

ORGANItZA
Hípica Maver SL
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CASAL DE HIp-HOp MÓNLLEURE‘18
HIp-HOp INFANtIL - JUVENIL I CUttINGSHApES (SHUFFLE)

Volem ballar i disfrutar 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.
AQUEST ESTIU TAMBÉ TREBALLAREM UN NOU ESTIL DE BALL QUE 
SOBRETOT AGRADA MOLT ALS NENS: CuttingShapes (shuffle)

CASAL INFANtIL DE 6 A 12 anys - 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 
l’exhibició del final del casal.
Piscina cada dia de 12 a 13 h

tALLER JUVENIL DE 13 A 16 anys - HIp-HOp I pISCINA
Taller on es treballarà diferents estils de ball i música segons l’edat i 
el nivell dels alumnes.
Muntatge i coreografia per l’espectacle i l’exhibició de finalització del 
taller.
Piscina cada dia de 12 a 13 h i sortida d’un dia al parc aquàtic

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 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:  140€ 5 setmanes
  45€ 1 setmana

INSCRIpCIONS
Dates: del 28 de maig al 8 de juny
Horari: divendres de 16 a 18 h
Lloc: pavelló de Sant Vicenç de Torelló
Persona de contacte: Sílvia Soler 683 605 189

ORGANItZA
Mónlleure SCP

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 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 27 de juliol 
Horari: de 9 a 13 h
Edats: nascuts entre el 2002 i el 2006 (ambdós inclosos)  
Preus: 125€ residents al municipi i 150€ no residents al municipi    
 
INSCRIpCIONS
Dates: entre el 4 i el 15 de juny 
Persona de contacte: Vanesa 938 590 003
Adreça electrònica: st.vicenst@diba.cat

ORGANItZA 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
www.santvicencdetorello.cat 
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CASAL EStIU 2018

Casal d’estiu municipal a Sant Vicenç de Torelló.

INFORMACIÓ
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
Edats: de 3 a 12 anys
Preus: Quota servei d’acollida:
    11,5€/setmanal 4€/esporàdic 52€/ tot el casal
  Pagament per setmanes:
   Servei matí 46€
   Servei tarda 37€
   Quota tot el dia 69€
   Quota dinars 7,5€/dia
   Carmanyola 4€
  Pagament sencer TOT EL CASAL
   Servei matí 172€
   Servei tarda 143€
   Quota tot el dia 218€ (menjador a part)
10% de descompte per germans

INSCRIpCIONS
Dates: del 28 de maig al 20 de juny
Persona de contacte: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Telèfon: 938 590 003

ORGANItZA
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
www.santvicencdetorello.cat  

CREAtIVItAt pRÀCtICA A L’EStUDI

CREATIVITAT PRÀCTICA, diferents tècniques, imaginació, creació i 
realització. Tallers oberts: - puntuals i lliures, permet fer una sola 
sessió. - amb continuïtat, permet escollir el número de sessions.

INFORMACIÓ
Dates: dimarts de juliol
Horari: de 10 a 12 h o bé de 16 a 18 h
Edats: obert a tothom 
Lloc: L’ESTUDI, C/Nou, 5 Sant Vicenç de Torelló 

INSCRIpCIONS
Dates: setmana anterior a l’activitat 
Persona de contacte: Bernadet Fontserè Pujol 680 509 054 
Adreça electrònica: irisbblau@gmail.com 

ORGANItZA 
L’ESTUDI d’ART BERNADET 
https://estudidartbernadet.blogspot.com.es
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CURS BÀSIC DE ZUMBA

T’AGRADA BALLAR? Aquest estiu posa’t en forma ballant
La zumba és una activitat cardio-vascular que combina exercicis 
de tonificació amb passos de balls llatins, és un estil de ball alegre i 
divertit.
Professora: karol Alache (Escola Vic dance)
Aquest estiu farem un taller de ZUMBA on aprendràs diferents estils 
de ball i gaudiràs
fent exercici.
Anima’t i vine a ballar!!!

INFORMACIÓ
Dates: del 2 al 27 de juliol (4 setmanes)
Edats: a partir de 16 anys
(SI HI HA INTERESSATS DE 12 A 16 ANyS TAMBÉ ES FARA UN GRUP 
DE JOVES)
Horari: dimarts/dijous o bé dilluns/dimecres de 20 a 21 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: 30€ tot el curs

INSCRIpCIONS
Dates: del 28 de maig al 8 de juny
Horari: divendres de 16 a 18 h 
Lloc: pavelló de Sant Vicenç de Torelló
Persona de contacte: Sílvia Soler 683 605 189

ORGANItZA
Mónlleure SCP

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 25 de juny al 27 de juliol
Edats: a partir de 3 anys
Horari: de 16 a les 17.15 h
preu: 35 €
 
INSCRIpCIONS
Dates: del 4 al 22 de juny
Persones de contacte: Isabel Àlvarez 626 792 358
      Olga Serrano 659 022 594 (a partir de les 18 h)
Adreça electrònica: cplloriana@gmail.com

ORGANItZA
Club Patí Lloriana
www.cplloriana.cat / Facebook: CP Lloriana
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PRACTICA lA PINTURA A l’ESTUDI

PRACTICA la PINTURA, diferents tècniques amb diferents pintures: 
aquarel·les i aiguades, pintures acríliques i a l’oli, tot amb molta 
imaginació i expressió. Tallers oberts: - puntuals i lliures, permet 
fer una sola sessió. - amb continuïtat, permet escollir el número de 
sessions.

INFORMACIÓ 
Dates: dijous de juliol
Horari: de 10 a 12 h o bé de 16 a 18 h
Edat: obert a tothom 
Lloc: L’ESTUDI, C/Nou, 5 Sant Vicenç de Torelló

INSCRIPCIONS 
Dates: setmana anterior a l’activitat 
Adreça electrònica: Bernadet Fontserè Pujol 680 509 054 
Mail de contacte: irisbblau@gmail.com 

ORGANITZA 
L’ESTUDI d’ART BERNADET 
https://estudidartbernadet.blogspot.com.es 




