
Inscripcions a: l’Ecijove de les 16:30h a les 20:30h 93 987 33 50 

A la web www.canyelles.cat i a l’OAC de l’Ajuntament 

Més informació i inscripcions 
 

   Ajuntament de Canyelles 
 

   Tota la info a l’enllaç: 

   http://www.canyelles.cat/Joventut/juliol-jove-a-canyelles-2014 

 

   cultura@canyelles.cat 

   Tel. 93 897 30 11 

 

   Ecijove de les 16:30h a les 20:30h 

   Tel. 93 897 33 50 

Preus de les Activitats Atraca l’Estiu (sortides dimecres) 12€ 
cada sortida. Pack de les tres sortides 30€. 
Les activitats del municipi son gratuïtes. 
 
NOTA: L’Ajuntament de Canyelles es reserva el dret de 
modificar o suspendre qualsevol activitat del programa si per 
causes imprevistes n’hagués necessitat comunicant-ho 
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DEL 1 AL 18 DE JULIOL 



Dimarts 1 de juliol 
Taller de bijuteria a l’Ecijove 17h  

Dimarts 8 de juliol 
Manualitats a l’Ecijove 17h 
Taller de nines fofuchas de goma EVA 

Divendres 4 de juliol 
Taller de Cuina “Creps” a l’Ecijove 17:30h 

Dijous 3 de juliol 
Guerra de globus d’aigua  
a l’Ecijove17h  

Dimecres 2 de juliol 
1a Activitat de l’Atraca l’Estiu a Cubelles  
CAIAC de 9h a 14h. Preu 12€ 
 
Els nois i noies de Canyelles podran gaudir 
d’una excursió en caiac per la platja de Cubelles amb total 
seguretat. Per així poguer disfrutar d’un dia de platja perfecte. 

Dimecres 9 de juliol 
2a Activitat de l’Atraca l’Estiu Paddle Surf 
a Cubelles. De 9 a 14h. Preu 12€ 
 
Els nois i noies de Canyelles podran 
aprendre aquesta modalitat de surf que tan de moda esta en el 
nostre litoral i posar-se en forma i disfrutar del mar com no ets 
pots imaginar. 
 
I per la tarda futbol a l’Ecijove 17h 
 

Dijous 10 de juliol 
Lliga de Ping-Pong a l’Ecijove 17h 

Divendres 11 de juliol 
Taller de cuina “Sucs” a l’Ecijove 17:30h  

Dimarts 15 de juliol 
Taller de maquillatge de Fantasia  
a l’Ecijove 17h  

Dijous 17 de juliol 
Piscina al Pinar o jocs d’aigua  
a l’Ecijove 17h 

Dimecres 16 de juliol 
3a Activitat de l’Atraca l’Estiu, iniciació a la  
Hípica a Cubelles de 9 a 14h. Preu: 12€. 
 
Els nois i noies de Canyelles no només podran 
disfrutar d’un passeig a cavall si no que també 
aprendran tot el que envolta el mon de l’hípica  
i aprendre a coneixer i respectar els animals. 
 
 
I per la tarda futbol a l’Ecijove 17h 
 

Divendres 18 de juliol 
Taller de cuina “Cupcakes” i festa final  
amb Pica-Pica a l’Ecijove 17:30h  


