


 

Dijous 4 de juliol Taller de maquillatge de fantasia  

18h a l’Ecijove. Preu: gratuït 

Inscripcions fins el 2 de juliol. Edats 11 a 14 anys 

Dimarts 2 de juliol  Taller de bijuteria. 18h a l’Ecijove.  

Preu: gratuït Inscripcions fins a l’1 de juliol. Edats: 11 a 14 anys.  

Dimecres 26 de juny  1a Activitat Atraca l’estiu 

Jornada recreativa  a Sant Quintí de Mediona “Les Deus” 

Horaris orientatius: 9h Sortida de la Pista del  

Casal. 17:30h fi de jornada i comiat del grup.   

Edats de 8 a 16 anys. 

Preu: 40€ el pack de les 4 sortides / 12€ cada 

sortida.  Cal inscripció prèvia fins el  14 de juny.  

Activitats: Via ferrada (activitat d’escalada per un engorjat amb ponts,  acrobàtics), Tiro-

lina de 120 metres, Remuntada del riu (treking aquàtic amb salts), Iniciació a l’espeleologia 

en una gatera (passadís de roca natural), Jocs d’espeleologia, pujada elèctron. (pujada per 

una gatera, escala metàl·lica de cable i túnel fosc amb llanternes) Què cal dur? Roba i 

sabatilles esportives que es puguin mullar (calçat lligat per anar per dins el riu), Gorra i pro-

tecció solar,  Banyador i tovallola, Roba i calçat de recanvi.  

Dimecres 3 de juliol 2a Activitat Atraca l’estiu 

Sortida a Cubelles, platja de la Mota 

Horari orientatiu: Sortida de la Pista del Casal 9h i ar-

ribada a les 14h. Preu: 40 € el pack de les 4 sortides / 

12€ cada sortida.  Cal inscripció prèvia fins el 14 de 

juny.  Activitats: de caiac i vòlei platja. 



 

Dimarts 9 i dijous 11 de juliol Lliga de ping-pong. 

18 h A l’Ecijove. Inscripcions fins el 3 de juliol. 

Divendres 12 de juliol  Taller de cuina a l’Ecijove. 

18 h A l’Ecijove . Inscripcions fins el 11 de juliol. 

Preu: gratuït. 

Divendres 5 de juliol Sortida amb bicicleta des de Canyelles, 

 fins a la platja de Vilanova 

Horari orientatiu: Sortida de la Pista del Casal 9h i 

arribada a les 14h. 

Preu: 3€. Cal inscripció prèvia fins el 21 de juny. 

Edat de 11 a 16 anys. 

Activitats: baixada amb bicicleta pel camí Mas de l’Artis i remullada a la platja de Ribes 

Roges de Vilanova. I tornada amb bus urbà, recollida de bicicletes el camió de la brigada.  

Cal portar: calçat adequat, banyador, tovallola, gorra i crema solar. 

Dimecres 10 de juliol 3a Activitat Atraca l’estiu 

Horari orientatiu: Sortida de la Pista del Casal 9h i arri-

bada a les 14h. Preu:  12 €. Cal inscripció prèvia fins el 

3 de juliol. Activitats: Visita Medieval al Castell 

d’Olèrdola i bany a la piscina del Pinar de Canyelles. 

Dimarts 16 de juliol Remullada a la piscina del Pinar  

Horari orientatiu: de les 10 h fins les 14h. 

Preu: 3’70€ Cal portar: calçat adequat, banyador, gorra 

solar, protecció... Cal inscripció prèvia fins el 15 de juliol. 

Edat de 11 a 16 anys. 



NOTA: L’Ajuntament de Canyelles es reserva el dret de modificar o suspendre qual-

sevol activitat del programa si per causes imprevistes n’hagués necessitat, comuni-

cant-ho oportunament.  

Divendres 19 de juliol   

Taller de sucs i festa final amb pica pica 

18 h A l’Ecijove . Inscripcions fins el 21 de juny. 

Dijous 18 de juliol  

Guerra de globus d’aigua  

18 h A l’Ecijove . Edats de 11 a 16 anys  

Més Informació i inscripcions    
 

Ajuntament de Canyelles  

www.canyelles.cat  al link: 

http://www.canyelles.cat/Joventut/juliol-jove-a-canyelles 

cultura@canyelles.cat 

Tel. 93 897 30 11 

 

Ecijove de les 17h a 21h 

Telèfon: 93 897 33 50 

 

Dimecres 17 de juliol 4a Activitat Atraca l’estiu 

Horari orientatiu: Sortida de la Pista del Casal 9h arribada 

a les 14h. Preu: 12€ Cal inscripció prèvia fins el 10 de juliol 

Activitats: jocs, esports de tennis i piscina a Olivella. 


