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Capbussa’t en el mar

d’activitats d’aquest estiu!
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I ja en fa deu!
10 Estius Genials!
Ja us podeu imaginar la quantitat de records, vivències,
amics, reptes, cançons, històries i imatges que tenim
de tots aquests estius.

No podem dir que ha estat fàcil, perquè per conquerir
qualsevol cim cal esforç i constància. Però sí que podem
dir que ha estat, i és, un projecte que ens té captivats,
enamorats.

Ens fascina preparar les activitats, ens engresca
imaginar els jocs i els tallers, ens motiva caçar somriures
i, sobretot, ens fa feliços compartir-ho amb una bona
colla de petits i grans.

La primavera del 2008 l'Estiu Genial era només un nom
escrit en un esborrany de projecte de casal. Avui al
2017, podem dir que l'Estiu Genial té personalitat pròpia,
és una manera de fer, un sentiment, una marca que ens
identifica a  tots els que d'una manera o altra hi participem.

Comencem, doncs, de nou l'aventura i encetem el 2017,
Un Estiu Genial!

Equip FLOC
Educació, Festes i Lleure
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Els estius, a Arenys,
són sempre genials
Un any més per aquests temps l’Ajuntament d’Arenys de
Mar us facilita en forma de llibret el programa d’activitats
d’estiu municipals, així com aquelles organitzades pels
clubs esportius de la vila.

Des de l’Ajuntament s’ha tingut cura que l’oferta fos molt
variada per donar resposta a les diverses sensibilitats i
gustos dels nostres infants. Propostes de tota mena per
divertir-se, però també per aprendre a conviure, a jugar i
a fer salut.

Com podeu veure amb la portada especial d’aquest
llibret, enguany assolim la 10a edició de l’Estiu Genial.
Un recorregut llarg -i més que ho serà!- que ens ha anat
nodrint d’experiència per millorar cada estiu i acomplir
les expectatives dels infants i de les famílies
arenyenques.

I no voldria deixar passar l’oportunitat d’agrair a les
regidories d’Infància i Joventut i d’Esports l’organització
i la coordinació que han dut a terme en tots aquests anys
perquè cada estiu puguem disposar d’una oferta de
casals excel·lent.

No és cap novetat, per tant, si us dic que els estius, a
Arenys, són sempre genials!

Carles Sala Parra
Regidor d’Infància i Joventut
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Participants: Infants de 2 i 3 anys, nascuts el
2014*
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 3a quinzena: del 28 d’agost al 8 de setembre

Places: 15 infants per la quinzena

Preu: 65€/quinzena

És el primer casal d’Estiu Genial que un infant pot
viure, ja que està destinat a nens i nenes de dos
i tres anys. Es fan les primeres activitats típiques
d’un casal d’estiu, com gimcanes, jocs de pistes
o jocs d’aigua, adaptades a la seva primerenca
edat.
En aquest casal la proporció de monitors és més
elevada, perquè cal ajudar els infants en
l’adquisició de la seva autonomia.

(*) És requisit indispensable que els participants
hagin estat escolaritzats en alguna escola bressol.

Casal menut
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Participants: Infants nascuts el 2013, 2012 i
2011
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol

Places: 60 infants per a cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

Per als nens i nenes d’entre 3 i 6 anys, aquest és
el seu casal. Un casal que combina les activitats
pre-esportives, les de joc dirigit com les
gimcanes i grans jocs, i les activitats de tallers
ben diversos com dansa, cuina o pintura, entre
d’altres.

En aquest casal es formen els grups de
referència per edats, però també es fan moltes
activitats intergrupals i puntualment també amb
els altres casals.

Casal petit
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Participants: Infants nascuts del 2011 al 2008
Lloc: Escola Joan Maragall
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol

Places: 20 infants per a cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

A few weeks ago,  in the library between some very old books, a very small
diary written by the famous English explorer and detective Edward Taylor
was found.
A long time ago he lived in our town and he hid a small treasure.
Can we figure out his codes?
Can we find the solution to his riddles?
You will only find out if you come to Summer Small.

Fa tot just unes setmanes que a la biblioteca han trobat, entremig d’uns
llibres molt antics, un petit diari  del famós explorador i detectiu anglès
Edward Taylor. Fa molts anys va viure al nostre poble i va amargar-hi un
petit tresor.
Sabrem desxifrar el seus codis? Trobarem la solució als seus enigmes?
Només si vens al Summer Small ho sabràs.

Casal
Summer Small
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Participants: Infants nascuts del 2010 al 2007
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol

Places: 20 infants per a cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

Si el que t’agrada és pintar, dibuixar, modelar,
retallar, enganxar... aquest és el teu casal. El Casal
Art vol desenvolupar la part més artística dels
seus participants i experimentar amb una gran
varietat de tècniques plàstiques. Cada dia es
comença amb una estona de taller de dibuix on
s’aprenen i es practiquen diferents estils i utilitzant
materials diversos. El pinzell serà una de les eines
més emprades aquest estiu!

Casal Art
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Participants: Infants nascuts del 2010 al 2007
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
esportives de la vila
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol

Places: 40 infants per a cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

El casal dinàmic ofereix la possibilitat de practicar
tot tipus d’activitats esportives d’equip (bàsquet,
futbol, hoquei, atletisme, voleibol, handbol...),
esports individuals, esports d’aventura, jocs
d’orientació, etc. També es faran esports
cooperatius i altres activitats  lúdiques com
gimcanes, jocs i tallers.

Casal  Dinàmic
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Participants: Infants nascuts del 2008 al 2005
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol

Places: 20 infants per cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

En aquest casal els nens i les nenes aprendran a
fer ràdio, televisió i cinema d’una forma divertida
tot realitzant diversos tallers i activitats
relacionades amb els mitjans audiovisuals com
un videoclip, un magazine televisiu, curtmetratges
o el seu propi programa de ràdio. Un casal pensat
sobretot per a nens i nenes inquiets amb ganes
de crear un munt de projectes i sobretot passar
una bona estona!

Casal  Claqueta
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Participants: Infants nascuts del 2010 al 2007
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol

Places: 40 infants per cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

Aquest estiu els petits cuiners portaran al plat
alguns dels menjars més típics de la cuina
francesa, italiana, grega i japonesa.
Seguirem combinant els jocs i la platja amb tallers
de cuina, de pastisseria i les receptes culinàries
més sanes i divertides. I no deixarem de fer la ja
esperada Paradeta, perquè tothom pugui tastar
les nostres delícies.

Casal Minixef
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Participants: Infants nascuts del 2006 al 2004
Lloc: Escola Joan Maragall i instal·lacions
culturals de la vila
Horari: de 9 a 13h
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol

Places: 20 infants per cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

Està destinat a nois i noies que vulguin passar un
estiu entre amics tot vivint experiències divertides
i engrescadores. És un casal participatiu on ells
seran els protagonistes, podran proposar i triar
aquelles activitats lúdiques i esportives que més
els vingui de gust fer.
Entre tots escolliran el projecte a fer cada quinzena
com per exemple: Ciència divertida, Bricolatge
reciclat, Exploradors de l’entorn, etc.

Casal  XL
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Participants: Infants nascuts del 2013 al 2005
Lloc: Edifici Xifré i Escola Joan Maragall
Horari: de 9 a 13h
3a Quinzena: del 28 d’agost al 8 de setembre

Places: 50 infants

Preu: 65€/quinzena

Quan iniciem el Casal de la tercera quinzena voldrà
dir que estarem a punt d’acomiadar-nos d’aquest
estiu genial. Però abans, per començar l’escola
amb molta força, procurarem viure els últims dies
de la millor manera; fent tots junts una pila
d’activitats divertides com jocs, gimcanes, jocs
d’aigua, sortides, esports, tallers, cançons,
festes... que ens deixaran un bon regust d’Estiu
Genial!

Casal 3a  quinzena
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Aquest estiu el servei de menjador combinarà dues
modalitats, el servei de carmanyola i el servei de càtering.
Poden fer ús del servei de menjador tots els participants als
casals. Aquest servei es pot utilitzar de forma permanent
(durant tota la quinzena) o bé en dies esporàdics.

Opció A: Menjador de carmanyola
En la modalitat de carmanyola els usuaris es porten el
dinar de casa i els monitors l’escalfen quan arriba el
moment. Aquesta modalitat permet als infants menjar al
seu gust i és un estalvi econòmic per a les famílies.
Preus fixos: Per quinzena: 30€ / Dia esporàdic: 3,5€

Opció B: Menjador de càtering
La modalitat de càtering, com el seu nom indica, ofereix un
menú equilibrat i variat, cuinat per una empresa del sector.

IMPORTANT: Aquest servei s’oferirà només si hi ha un
mínim de 10 infants inscrits.
Preus fixos: Per quinzena: 70€ / Dia esporàdic: 7,5€

Lloc: Escola Joan Maragall
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol
- 3a del 28 d’agost al 8 de setembre
Horari: de 13 a 15 h
Places: 50 infants per a cada quinzena

Ser  vei  de menjador
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Les persones que necessitin comprar tiquets esporàdics passat
trobaran a www.arenysdemar.cat/formularis i portar-lo degudament
Ciutadà abans de l’ús del servei.
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Els serveis d’acollida són un recurs per a aquelles
famílies que per motius de conciliació laboral els és
impossible portar els infants al Casal a les nou del matí
o bé recollir-los al migdia o a la tarda.

Durant les acollides els nens i nenes passaran una estona
agradable tot fent activitats tranquil·les, com pintar, llegir,
fer racons... A l’acollida del matí els nens també podran
aprofitar per esmorzar.

IMPORTANT: Aquest servei s’oferirà només si hi ha un
mínim de nens inscrits. Es pot utilitzar de forma
permanent (durant tota la quinzena) o també en dies
esporàdics. Les diferents modalitats són: Matí: de 7.45h
a 9.00h. Migdia: de 13h a 14h. Tarda: de 15h a 16h.

Lloc: Escola Joan Maragall
Quinzenes:
- 1a del 3 al 14 de juliol (*10 de juliol: festiu local)
- 2a del 17 al 28 de juliol
- 3a del 28 d’agost al 8 de setembre
Places: 30 infants per a cada quinzena

Preus fixos per quinzena: Acollida de 7:45h a 9h – 30€. Acollida
de 7:45h a 9h i de 13h a 14h – 45€. Acollida de 7:45 a 9h i de 15h a 16h
– 45€. Acollida de 13h a 14h – 25€. Acollida de 15h a 16h – 25€

Dia esporàdic: Acollida de 7:45h a 9h – 3,5€. Acollida de 7:45 a 9h
i de 13h a 14h – 5€. Acollida de 7:45 a 9h i de 15h a 16h – 5€. Acollida
de 13h a 14h – 3€. Acollida de 15h a 16h – 3€

Servei d’acollida
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Cal portar:
· Inscripció impresa del web degudament omplerta i firmada (són
tres firmes)
· Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
· Fotocòpia DNI del pare, mare, tutor/a
· Resguard de pagament
· Fotocòpia del document acreditatiu del descompte (família
· monoparental o família nombrosa)

Activitat oberta i popular
Lloc: Riera / Plaça de l’Església
Dia: 10 de setembre
Horari: A partir de les 6 de la tarda

Aclariments: L’organització es reserva el dret de modificar
qualsevol data de les activitats per causes justificades. Així com,
anul·lar alguna de les activitats si no s’arriba al mínim de
p a r t i c i p a n t s .

Dates importants
Inscripcions: Del 15 al 19 de maig
Reunió de pares: 14 de juny a les 20 h al CC Calisay (amb servei de
l u d o t e c a )

Els infants amb NEE justificades podran optar a la figura del vetllador
prèvia valoració aportant informe diagnòstic i resolució de
d i s c a p a c i t a t .
La comunicació dels beneficiaris es farà per comunicació telefò-
nica a les persones interessades el 23 de maig. Places limitades.
Més informació a la Regidoria d’Infància i Joventut.

Inscripcions: Del 15 al 19 de maig podeu omplir el formulari a la
pàgina web de l’Ajuntament d’Arenys de Mar www.arenysdemar.cat i
dins del mateix període portar la documentació a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament d’Arenys de Mar (Riera Bisbe Pol, 8. Planta
ba ixa ) .
Es posa a disposició de la ciutadania la sala i els ordinadors de
l’Espai Jove per poder realitzar les inscripcions durant la setmana
d’inscripcions, en horari d’11 a 14h.

Festa de cloenda
«2017, un estiu genial»
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Menut
Petit
Summer Small
Art
Dinàmic
Claqueta
Minixef
Casal XL
3a Quinzena
Menjador
Acollida

Del 3/07 al 14/07
1a quinzena

Del 17/07 al 28/07
2a quinzena

Del 28/08 al 08/09
3a quinzena



















Taula resum dels casals

Més informació a la Regidoria d’Infància i Joventut del CC Calisay,
a joventut@arenysdemar.cat o al tel. 93 795 95 02.










Relació d’anys de naixement i els casals
P2 ........................... 2014
P3 ........................... 2013
P4 ........................... 2012
P5 ........................... 2011

1r ............................ 2010
2n ........................... 2009
3r ............................ 2008
4t ............................ 2007

5 è .......................... 2006
6 è .......................... 2005
1rESO ................. 2004
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Menut
Petit
Summer Small
Art
Dinàmic
Claqueta
Minixef
Casal XL
3a Quinzena

Del 3/07 al 14/07
1a quinzena (220)

Del 17/07 al 28/07
2a quinzena (220)

Del 28/08 al 08/09
3a quinzena (65)

Distribució de places

60
20
20
40
20
40
20

60
20
20
40
20
40
20

15

50
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Activa’t
Colònies
municipals
Casa: Xaloc, situada a Calders (Bages)
Dies: del 27 de juny a l’1 de juliol de 2017
Data reunió de pares: divendres 9 de juny, a
les 20 h, al C.C. Calisay

Les inscripcions ja es van fer al març i actualment estan
tancades.
Per a més informació: www.activatlleure.tk o al bloc
http://arenyautes.cat/activatlleurediversio
activatlleurediversio@arenyautes.catCo
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Campus esportiu futbol
Organitza: Club Futbol Arenys de Mar
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: del 26 de juny al 28 de juliol
Dies: de dilluns a divendres Horari: de 8 a 15h
Participants: de 4 a 11 anys Places: mínim 20 i màxim 80

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficina del Club de Futbol Arenys de Mar
(Camp Municipal d’Esports Bernat Coll)
Dies: Del 2 al 5 de maig
Horari: de 17 a 20h

Preu activitat: 168€ (4 setmanes)
Per a més informació: 93 795 90 38

Campus futbol
Sinera United
Organitza: Associació Sinera United
Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll
Durada: del 26 de juny al 28 de juliol
Dies: de dilluns a divendres Horari: de 9 a 13.30h
Participants: de 4 a 14 anys Places: mínim 20 i màx. 120

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficina de l’Associació Sinera United
(Camp Municipal d’Esports Bernat Coll)
Dies: Del 22 de maig al 2 de juny
Horari: de 17h a 19h

Preu activitat: 150€ (tot el mes) i 40€ (per setmana)

Per a més informació: Tel. 650 29 44 50
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Campus esportiu
Viu l’estiu
Organitza: Associació Sinera United
Lloc: Espais Esportius de l’Escola Sinera i altres
instal·lacions esportives municipals
Durada:
Bloc 1: del 26 de juny al 28 de juliol
Bloc 2: del 31 de juliol a l’1 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 13.30 h / Menjador fins les 15.30 h
Participants: de 4 a 14 anys
Places: mínim 20 i màxim 120

INSCRIPCIONS:
Lloc: AMPA Escola Sinera
Dies: del 22 de maig al 2 de juny
Horari: de 16.30 a 18.30 h

Preu activitat:
Bloc 1: 200€
Bloc 2: 120€
Per setmana Bloc 1: 50€
Per setmana Bloc 2: 30€
Es poden inscriure per setmana o per bloc
Descompte per segon germà

Activitats: Campus multi esportiu, amb sortides
setmanals a diferents espais d’oci, amb pàdel cada
setmana i menjador per aquells qui ho desitgin.

Per a més informació: Tel. 650 29 44 59
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Tecnificació
de voleibol
Organitza: Club Voleibol Arenys
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Durada: De l’1 al 29 de juny
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17 a 20h
Participants: a partir de 10 anys
Places: mínim 8 i màxim 30

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficina del Club Voleibol Arenys (Complex Esportiu
Municipal Fondo de les Creus)
Dies: de l’1 al 26 de maig
Horari: de 18 a 20 h

Preu activitat: 20€

Per a més informació: Al telèfon 650 18 79 43
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Tecnificació d’estiu
voleibol Arenys
Organitza: Club Voleibol Arenys
Lloc: Espais Esportius de la Platja Picòrdia (1a platja) i
Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Durada: Del 26 de juny al 31 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 13 h
Participants: de 8 a 16 anys
Places: mínim 10, màx. 40

INSCRIPCIONS:
Lloc:  Oficina del  Club Voleibol Arenys (Complex Esportiu
Municipal Fondo de les Creus)
Dies: del 15 de maig al 20 de juny
Horari: de 18 a 20 h

Preu activitat:
Els dos mesos: 200€
Per setmana: 50€

Per a més informació:  Al telèfon 680 73 34 05 En
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Iniciació al patinatge artístic
Organitza: Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
Durada: del 4 al 27 de juliol Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17 a 18 h Participants: a partir de 3 anys

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficines del Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
(Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus)
Dies: A partir del 10 de maig (només els dimarts i dijous)
Horari: Els dimarts de 17 a 20 h i els dijous de 19h a 22 h

Preu activitat: Consultar amb l’entitat
Per a més informació: tel. 638 43 61 32
i patinatgeartisticarenysdemar@hotmail.com

Organitza: Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus i
altres instal·lacions esportives municipals
Durada: del 26 de juny al 31 de juliol  Dies: de dll. a dv.
Horari: de 9 a 13 h (amb possibilitat de permanències i de
menjador)
Participants: a partir de 3 anys Places: mínim 20

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficines del Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
(Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus)
Dies: A partir del 10 de maig (només els dimarts i dijous)
Horari: Els dimarts de 17 a 20 h i els dijous de 19h a 22 h

Preu activitat: Consultar amb l’entitat

Per a més informació: tel. 638 43 61 32
i patinatgeartisticarenysdemar@hotmail.com

Campus de patinatge artístic



25

Organitza: Club Hoquei Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus i altres instal·lacions esportives municipals
Durada:
- Del 25 de juny a l’1 de juliol
- Del 2 al 8 de juliol
Dies: de diumenge a dissabte Horari: de 9 a 19 h
Participants: de 10 a 17 anys Places: mínim 50 i màxim 60

INSCRIPCIONS: www.hockeyreno.com

Preu activitat: 425€. Dos germans: 790€
Per a més informació: www.hockeyreno.com

Tecnificació Reno
Hoquei Patins

Tecnificació CHAM estiu 2017
Organitza: Club Hoquei Arenys de Mar
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus i altres instal·lacions esportives municipals
Durada: Del 10 al 14 de juliol
Dies: de dilluns a divendres  Horari: de 9 a 13 h
Participants: de 5 a 15 anys
Places: mínim 15, màxim 25

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficines del  Club Hoquei Arenys de Mar (Complex
Esportiu Municipal Fondo de les Creus)
Dies:  A partir de l’1 d’abril, tots els dimecres
Horari: de 17 a 21 h

Preu activitat: 60€
Per a més informació: cham1942@gmail.com
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Casal Activa’t
Estiu infantil
Organitza: Associació Activa’t Lleure i Diversió
Activitats: tallers, sortides, jocs, activitats esportives, platja
i excursions
Lloc: Escola Sinera
Durada: del 3 al 28 de juliol
Horari:
Permanències: de 7.45 a 9h. Casal matí: de 9 a 13h.
Casal tarda: de 15 a 17h. Menjador: de 13 a 15h.
Participants: de 3 a 10 anys

INSCRIPCIONS:

Dies: Divendres 19 de maig, de 16.30 a 18 h
Dissabte 20 de maig, d’11 a 13 h
Lloc: Escola Sinera

Cal dur fotocòpia de la targeta sanitària

Preu activitat:
Una setmana matins: 50€
Una setmana tarda: 28€
Menjador: 6,25 euros fix / 6,85€ esporàdic.
Permanències: 40€ fix cada dia durant tot el casal / 3,50€
esporàdic.
Preus especials: Tots els dies matins: 200€. Tots els dies
matins i dinars: 370€. Tot el dia amb dinar inclòs: 400€.
Reunió informativa: divendres 2 de juny, a les 19.30 h, a
l’escola Sinera (C. Pau Costa, 73)
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Organitza: Associació Activa’t Lleure i Diversió
Durada:
- Del 3 al 7 de juliol: Roda d’ esports (50€)
- De 10 al 14 de juliol: Vela i caiac (Club Nàutic) (60€)
- Del 17 al 21 de juliol: Roda d’ esports (50€)
- Del 24 al 28 de juliol: Descobrim Arenys (50€)
Horari:
Permanències: de 7.45 a 9 h. Casal matí: de 9 a 13 h.
Casa tarda: de 15 a 17 h. Menjador: de 13 a 15 h
Participants: de 8 a 10 anys

INSCRIPCIONS:

Dies: Divendres 19 de maig, de 16.30 a 18 h
Dissabte 20 de maig, d’11 a 13 h
Lloc: Escola Sinera

Cal dur fotocòpia de la targeta sanitària

Preu activitat:
Una setmana tarda: 28€
Menjador: 6,25€ fix / 6,85€ esporàdic.
Permanències: 40€ fix cada dia durant tot el casal / 3,50€
esporàdic.
Preus especials: Tots els dies matins: 210€. Tots els dies
matins i dinars: 370€. Tot el dia amb dinar inclòs: 400€.
Reunió informativa: divendres 2 de juny, a les 19.30 h, a
l’escola Sinera (C. Pau Costa, 73)

Casal Activa’t
Estiu mitjans
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Organitza: Associació Activa’t Lleure i Diversió
Lloc: Escola Sinera i altres emplaçaments
Durada: del 3 al 28 de juliol
Activitats:
- Del 3 al 7 de juliol: Vela i caiac (60€)
- De 10 al 14 de juliol: Defensa personal (Escola
Sinera) (50 euros)
- Del 17 al 21 de juliol: Rem (60€)
- Del 24 al 28 de juliol: Art urbà (Escola Sinera)
(50 euros)

Horari: de 9 a 13 h
Participants: 10 a 16 anys

INSCRIPCIONS:
Dies: Divendres 19 de maig, de 16.30 a 18 h
         Dissabte 20 de maig, d’11 a 13 h
Lloc: Escola Sinera
Cal dur fotocòpia de la targeta sanitària

Reunió informativa: divendres 2 de juny, a les
19.30 h, a l’escola Sinera (C. Pau Costa, 73).

Casal Activa’t
Estiu joves
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Organitza:  Club Nàutic d’Arenys de Mar
Lloc:  Club Nàutic d’Arenys de Mar
Durada: del 26 de juny al 8 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 17h
Participants: de 4 a 18 anys
Places: mínim 5, màxim 100

INSCRIPCIONS:
Lloc: Oficines Club Nàutic d’Arenys de Mar
Dies: de l’1 de maig al 4 de setembre
Horari: de 9 a 14h

Preu activitat: 135€ aprox. Consulteu amb l’entitat
organitzadora.

Per a més informació:
Al telèfon 93 792 16 00
Oficines del Club Nàutic d’Arenys de Mar
www.cnarenys.com

Campus de vela
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Organitza:  Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC)
Lloc:  Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus i altres instal·lacions esportives municipals
Durada: del 26 de juny al 28 de juliol (ambdós
inclosos)
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 8 a 17h
Participants: de 3 a 15 anys
Places: mínim 50

INSCRIPCIONS:
Lloc: Recepció del Complex Esportiu Municipal Fondo de
les Creus (C/ Fondo de les Creus, s/n. 08350 Arenys de Mar)
Dies: del 2 de maig al 16 de juny
Horari: Obertura de la instal·lació

Preu activitat: Consultar amb l’entitat

Per a més informació:
Al telèfon 93 792 42 24
Al mail arenysdemar@ufec.cat

Campus esportiu estiu
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Cursos intensius
de natació
Organitza: Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC)
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les
Creus
Durada: del 26 de juny al 28 de juliol (ambdós
inclosos)
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 17.30 a 20h
Participants: A partir de 4 mesos
Places: 6 per grup

INSCRIPCIONS:
Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus
c/ Fondo de les Creus, s/n. 08350 Arenys de Mar
Dies: del 2 al 16 de juny
Horari: Obertura de la instal·lació

Preu activitat: Consultar amb l’entitat.

Per a més informació:
Al telèfon 93 792 42 24
Al mail arenysdemar@ufec.cat
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Entitats col·laboradores

FLOC Educació, Lleure i Festes
Associació Activa’t Lleure i Diversió

Associació Sinera United
Club de Futbol Arenys
Club Voleibol Arenys

Club Patinatge Artístic Arenys de Mar
Club Hoquei Arenys de Mar
Club Nàutic Arenys de Mar

Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)

Més informació a

www.arenysdemar.cat


