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Ajuts econòmics. Per donar suport a les entitats organitzadores i 
promoure la participació dels infants i adolescents en les activitats 
incloses a “Un estiu enriquit”, l’Ajuntament destinarà al projecte 
una dotació extraordinària de 40.000 euros.

Cessió d’equipaments municipals. L’Ajuntament cedirà una 
vintena d’espais municipals a les entitats promotores que no 
disposen d’espais propis. També assumirà la neteja i desinfecció 
d’aquests espais.

Activitats complementàries. Hi haurà una oferta addicional 
d’activitats promogudes per l’Ajuntament que es faran a serveis 
i equipaments municipals, al carrer i les places, sempre com-
plint amb la normativa sanitària. D’aquesta manera, infants i 
adolescents tindran l’oportunitat de tastar propostes diferents 
a la del seu propi casal.

Formació i suport. Per segon any consecutiu s’han organit-
zat tres formacions virtuals per donar suport a les entitats 
organitzadores: sobre educació emocional als casals d’estiu, 
coeducació i lleure, i pràctiques restauratives per a la prevenció 
i gestió de conflictes en les activitats de lleure. A més, i durant 
el desenvolupament de les activitats, s’oferirà suport tècnic a 
les entitats promotores.

Suport a la difusió. Tota l’oferta d’activitats d’estiu es podrà 
consultar a partir del divendres 21 de maig en un nou espai web 
dedicat al catàleg d’activitats extraescolars. El mateix dia, sortirà 
publicat un suplement especial al setmanari L’Actual. A més, es 
farà una campanya de difusió d’“Un estiu enriquit” a les xarxes 
socials municipals.

Suport a les famílies

L’Ajuntament oferirà ajuts econòmics a les famílies per al 
pagament de les quotes d’activitats i menjador. Del 24 de 
maig al 9 de juny s’obrirà la convocatòria d’aquesta tramitació 
adreçada a unitats familiars amb infants i adolescents d’entre 
3 i 17 anys empadronats a Castellar del Vallès que s’inscriguin 
en qualsevol de les propostes adherides a “Un estiu enriquit”. 

L’Ajuntament també oferirà ajuts a les famílies amb menors 
que tinguin necessitats educatives específiques (NEE) 
inscrits a les activitats.

Podeu consultar-ne més detalls a 
www.castellarvalles.cat/ajutscasalsdestiu. 

Consulteu l’oferta d’activitats d’“Un estiu enriquit” a 
www.castellarvalles.cat/extraescolarsestiu.

Aquest estiu Castellar del Vallès compta amb una 
oferta àmplia i atractiva d’activitats per a infants 
i adolescents de 3 a 17 anys impulsada per 31 
entitats promotores d’educació en el lleure. 

Respecte a l’any anterior, el nombre de places 
disponibles s’ha incrementat  aproximadament 
un 10%, fins arribar a 2.000, agrupades en 40 
propostes diferenciades. 

Per segon any consecutiu totes les activitats 
formen part del projecte “Un estiu enriquit”.

40 activitats d’estiu: 
2.000 places disponibles

1
2
3

Comptar amb una oferta coordinada d’activitats 
d’estiu, que tinguin en comú objectius com l’acom-
panyament educatiu i socioemocional i l’enriquiment 
cultural i lúdic.

Donar suport a les entitats promotores que par-
ticipen en el projecte, en forma d’ajuts econòmics, 
cessió d’espais municipals, activitats complementàries, 
formació i assessorament tècnic.

Garantir una oferta inclusiva d’activitats, de manera 
que els infants i adolescents del municipi puguin escollir 
en quina activitat d’estiu volen participar i garantint 
l’atenció a infants i adolescents amb necessitats 
educatives específiques.

Els eixos d’un estiu enriquit



Espai de formació artística per a infants 
d’I3 a 1r de primària en què, a partir de les 
arts plàstiques, la música i el moviment, 
desenvolupem un projecte interdisciplinar 
cada setmana estimulant la creativitat i 
fomentant de manera lúdica l’experiència 
artística. L’Artestiu és una proposta conso-
lidada al llarg dels anys i compta amb una 
gran experiència en aquest camp. 

ARTESTIU
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Fes de l’estiu un bon moment per iniciar o 
donar continuïtat a l’aprenentatge musical a 
través d’un instrument. Instruments musicals 
que s’ofereixen: piano, guitarra, violoncel, violí, 
trompeta, trompa, flauta travessera, clarinet, 
saxo, bateria, cant modern i clàssic. Classes 
individuals o en petits grups.

CLASSES D’INSTRUMENT
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Casal d’estiu d’activitats artístiques i de lleu-
re. Arts escèniques, música i manualitats. 
Es treballa un projecte artístic transversal 
amb un fil conductor adaptat al grup d’edat 
i combinat amb el lleure en què els jocs, 
les gimcanes, les sortides per l’entorn i les 
remullades també seran protagonistes.

ESCENA, LLEURE I ACCIÓ!
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Casal d’aventura musical per a joves. Una 
experiència única en què cada dia desco-
briràs espais del nostre entorn natural a 
través d’excursions, bicicleta, remullades 
al riu, fer bivac, acampada... I a tot això 
sumem l’experiència d’aprendre música en 
llocs insòlits (ermites i cases de pagès) per 
preparar un concert final per a les famílies. 
No és necessari saber tocar un instrument.

LAM LANDSCAPE 
MUSIC EXPERIENCE
ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR

Enguany us volem presentar el nostre casal 
“Gaudeix de l’estiu”. Us hem preparat acti-
vitats lúdiques, tallers d’experimentació i 
dinàmiques trepidants en què l’eix central 
és l’infant, amb excursions setmanals, des-
cobrint l’entorn de Castellar, i remullades 
assegurades. Fruir de l’estiu preservant 
les normes Covid.

GAUDEIX DE L’ESTIU
AFA ESCOLA BONAVISTA

Si ja de per si les arts són una gran eina 
d’acompanyament emocional i són una 
necessitat bàsica, en el moment actual 
poden ajudar més que mai. I a Espaiart la 
prioritat sempre ha estat ajudar a créixer 
el nostre alumnat, a tots els nivells, mit-
jançant l’art i el treball d’emocions com 
a eix transversal. Trobant l’equilibri entre 
el lleure, el joc, els continguts escolars, 
l’art, la consciència social, el treball i 
l’acompanyament emocional proposem 
un casal d’estiu íntim, divers i cuidat en tota 
la seva forma... Així crearem l’art de jugar!

L’ART DE JUGAR
AFA JOAN BLANQUER - ESPAIART

“Casamada Scouts” és un casal de vacan-
ces que trenca amb les activitats dirigides i 
els horaris marcats. Està destinat a conèi-
xer, gaudir i cuidar l’entorn privilegiat de 
Castellar del Vallès, i la norma és no estar 
mai tancats. Així, som sempre a l’aire lliure, 
en contacte amb la natura, fent activitats 
com fer cabanes al bosc, anar al riu, ex-
cursions, meditació i relaxació en plena 
natura, recollida de residus, manualitats 
amb materials reciclats i naturals..., i cada 
dia en un espai diferent del nostre entorn.

CASAMADA SCOUTS
ALLEN – CASAMADA SCOUTS

Viatges per al col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual/diversitat 
funcional que tinguin més de 18 anys. Ens 
proposem que el col·lectiu de persones 
amb discapacitat disposi d’activitats 
variades, riques i inclusives durant els 
períodes de vacances. Inclou sortides a 
l’entorn natural amb allotjament, visites 
culturals, activitats sensorials, activitats 
d’experimentació, activitats emocionals, 
activitats d’aigua, tallers, relaxació i piscina.

VIU L’ESTIU AMB L’ESTEL: 
VIATGES I COLÒNIES 
ASSOCIACIÓ L’ESTEL

Música

Infants a partir dels 3 anys: violí i violoncel
A partir de 6 anys fins adults: la resta 
d’instruments 

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37) 

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus: 
- Mes de juliol, horari i preu 
determinar segons l’ opció

Informació i inscripcions: 
www.artcadia.cat
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 678218817
Presencialment a l’Escola de Música 
Artcàdia (c. Retir, 37)

Arts escèniques / Arts plàstiques / Música 
/ Lleure

Infants de 3 a 6 anys

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37)

Del 28 de juny 30 de juliol

Serveis, horaris i preus: 
- Acollida matí, de 8 a 9 h: 2 € fixa 
i 3 € esporàdica 
-Artestiu, de 9 a 13.30 h: 60 €/setmana 
en funció del nombre de setmanes. 
Descomptes per a germans. 
- Espai de migdia, de 13.30 a 15 h: 
opció dinar de carmanyola, 20 €/
setmana; opció 1 h acollida fins 
a les 14.30 h, 16 €/setmana

Informació i inscripcions: 
www.artcadia.cat
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 678218817
Presencialment a l’Escola de Música 
Artcàdia (c. Retir, 37)

Arts escèniques / Arts plàstiques / Música 
/ Lleure

Infants de 6 a 12 anys

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37) i 
Sala de Petit Format de l’Ateneu (c. Major)

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Acollida matí, de 8 a 9 h: 2 € fixa i 3 € 
esporàdica 
- Escena, Lleure i Acció!, de 9 a 13.30 h: 
60 €/setmana en funció del nombre de 
setmanes i descomptes per a germans 
- Espai de migdia, de 13.30 a 15 h: 
opció dinar de carmanyola, 20 €/
setmana; opció 1 h acollida fins 
a les 14.30 h, 16 €/setmana

IInformació i inscripcions: 
www.artcadia.cat
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 678218817
Presencialment a l’Escola de Música 
Artcàdia (c. Retir, 37)

Música / Lleure / Natura

Joves de 12 a 16 anys

Escola de música Artcàdia (c. Retir, 37)

Del 5 al 16 de juliol (inscripció per set-
manes) 

Serveis, horaris i preus:
- De 9 a 16 h (dinar de carmanyola): 105 
€/setmana
- Acollida matí, de 8 a 9 h: 2 € fixa i 3 € 
esporàdica
- Acollida tarda, de 16 a 17 h: 2 € fixa i 3 € 
esporàdica

IInformació i inscripcions: 
www.artcadia.cat
A/e: acciomusicalcastellar@gmail.com
Tel. 678218817
Presencialment a l’Escola de Música 
Artcàdia (c. Retir, 37)

Lleure

Infants i joves de 4 a 12 anys

Escola Bonavista

Del 28 de juny al 30 de juliol, en torns 
setmanals

- Servei d’acollida, de 7.45 a 9 h: 
   15 €/setmana
- Casal matí, de 9 a 13 h: 65 €/setmana
- Casal matí + menjador, de 9 a 15 h: 
    100 €/setmana
- Casal tot el dia, de 9 a 17 h: 
    130 €/setmana
- Descomptes per a germans: 10%

Informació i inscripcions:
https://ampabonavista.wordpress.com/
A/e: ampabonavista@gmail.com
Tel.:  622696132

Lleure

Infants i joves de 3 a 16 anys

Escola Municipal de Música Torre Balada

Del 28 de juny al 6 d’agost i del 
23 d’agost al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
- Acollida matí, de 8 a 9 h: 45 €/
mensuals, 20 €/setmanals 
o 5 €/dia esporàdic
- Casamada Scouts, de 9 a 13 h: 45 
€/setmana, 35 € germans/es
- Menjador, de 13 a 15 h: 6,5 €/dia

Informació i inscripcions:
Tels. 619365942 i 937158938
A/e: hola@llardinfantscasamada.cat

Lleure

A partir de 18 anys

A determinar

Del 29 de juny al 31 de juliol 

Dates i destinacions:
Del 31 de juliol al 7 d’agost: viatge a Xerta 
- Del 14 al 21 d’agost: viatge a Palamós 
- Del 14 al 17 d’agost: viatge a Palamós 
(per a persones amb alta depen-
dència – atenció individualitzada) 
- Del 29 d’agost al 4 de setembre: viatge 
a Lanzarote

Informació i inscripcions:
www.associacioestel.com
Tel. 637770218 
a/e: josue@associacioestel.com 

Arts escèniques / Arts plàstiques 
/ Música / Lleure / Altres

Infants i joves de 3 a 12 anys 

Escola Joan Blanquer

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus: 
- De 9 a 13 h: 50 €/setmana (acollida 
gratuïta fins a les 13.30 h). Inscripcions 
per setmanes 
- 10% de descompte per a germans

Informació i inscripcions: 
www.espaiart.com  
A/e: 
estudi@espaiart.com, 
afa.joan.blanquer@gmail.com 



Aquest any al casal d’estiu viurem un viatge 
per l’espai! Enguany, més que mai, és fona-
mental que els infants puguin gaudir del seu 
temps lliure, compartint, experimentant 
i jugant amb la natura al seu voltant. 
“Viatge a l’espai” serà el nostre centre 
d’interès. Jugarem amb la possibilitat de 
viatjar a l’espai per conèixer els diferents 
planetes i estrelles i la relació que tenen 
amb nosaltres i el nostre entorn! Com 
sempre, l’esport, l’aventura i la diversió 
seran el nostre dia a dia! T’hi esperem! 

CASAL D’ESTIU 2021 
- VIATGE A L’ESPAI
CAN JULIANA

Canglomerat ofereix un casal d’escalada 
en què els vostres fills i filles viuran moltes 
aventures, escalaran, gaudiran de la natu-
ra, faran tallers i faran nous amics durant 
aquestes vacances! Aprendran a escalar, 
a fer ràpel, tirolina, slackline, sortiran a 
la muntanya, a la piscina, i es divertiran 
molt. Si t’agrada enfilar-te per les parets, 
la muntanya, l’esport i l’aventura, aquest 
és el teu casal!

AMUNT, AMUNT! CASAL 
D’ESTIU CANGLOMERAT
CANGLOMERAT

Càpsules i cursos formatius i d’esbarjo per 
tal d’aprofundir en temes d’interès juvenil. 
Activitats pensades per fer petits tastets 
d’algunes professions, arts i diferents expe-
riències enriquidores. Càpsules (de 2 hores 
de durada):  balls urbans, xarxes socials i 
fotografia, ukelele, tècniques artístiques 
i de creativitat.
Cursos (diverses sessions el mateix dia cada 
setmana): ukelele, balls urbans, fotografia 
per a Instagram, Lab (impressió 3d, robòti-
ca...), cardio kick-boxing, defensa personal.

JULIOL JOVE 2021
CASTELLAR JOVE

Un any més, el CBCastellar obre el “Bàs-
quet d’Estiu” al poble. Bàsquet, estiu i 
diversió en un entorn proper i amigable. No 
t’ho perdis, aquest any comptem amb tu! 

CAMPUS DE BÀSQUET 
CBCASTELLAR

Casal d’Estiu d’Atletisme adreçat a perso-
nes amb diversitat funcional en què farem 
esport, tallers i molt més. Us podreu iniciar 
en l’atletisme d’una forma més divertida. 

CASAL D’ESTIU 
D’ATLETISME (PERSONES 
AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL)
CLUB ATLÈTIC CASTELLAR 
DEL VALLÈS

ESCOLA D’ESTIU 
D’ATLETISME 
CLUB ATLÈTIC CASTELLAR 
DEL VALLÈS

Escola d’estiu d’atletisme en què farem 
esport, tallers i molt més. Et podràs iniciar 
en l’atletisme d’una forma més divertida. 
T’ho perdràs? Places limitades! També 
fem un casal adreçat a persones amb 
diversitat funcional.

Una proposta de casal perquè el col·lectiu 
de persones amb discapacitat disposi 
d’activitats variades, riques i inclusives 
durant els períodes de vacances. És una 
proposta per compartir activitats segons 
interessos i necessitats, així com per 
gaudir de relacions socials significatives 
i sentiment de pertinença al grup. Inclou 
activitats sensorials, activitats d’experi-
mentació, activitats emocionals, activitats 
d’aigua, activitats de cuina, tallers artístics, 
relaxació, piscina, col·laboracions cultu-
rals. Adaptades a totes les edats. 

VIU L’ESTIU AMB 
L’ESTEL: CASAL D’AGOST 
PRO DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL
ASSOCIACIÓ L’ESTEL

Lleure

Dels 3 anys a persones adultes

A determinar

Del 2 al 27 de d’agost

Serveis i horaris:
- De 9 a 14 h
- De 9 a 17 h (amb servei de 
    menjador inclòs)
- Altres serveis: servei de transport
  i d’acompanyament (opcional). 
  Places limitades

Informació i inscripcions:
Web: www.associacioestel.com
Tel. 637770218 
a/e: josue@associacioestel.com 

Una proposta de casal perquè el col·lectiu 
de persones amb discapacitat disposi 
d’activitats variades, riques i inclusives 
durant els períodes de vacances. És una 
proposta per compartir activitats segons 
interessos i necessitats, així com per 
gaudir de relacions socials significatives 
i sentiment de pertinença al grup. Inclou 
activitats sensorials, activitats d’experi-
mentació, activitats emocionals, activitats 
d’aigua, activitats de cuina, tallers artístics, 
relaxació, piscina i col·laboracions cultu-
rals. Adaptades a totes les edats.

VIU L’ESTIU AMB L’ESTEL: 
CASAL DE JULIOL 
PRO DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL
ASSOCIACIÓ L’ESTEL

Lleure

Dels 3 anys a persones adultes

Escola Mestre Pla

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis i horaris:
- De 9 a 14 h
- De 9 a 17 h (amb servei de 
    menjador inclòs)
- Altres serveis: servei de transport 
   i d’acompanyament (opcional)

Informació i inscripcions:
Web: www.associacioestel.com
Tel. 637770218 
a/e: josue@associacioestel.com 

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 14 anys

Can Juliana

Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus: 
- 1 setmana: matí (de 9 a 13 h), 63 €; matí 
i menjador (de 9 a 15 h), 103 €; matí, 
menjador i tarda (de 9 a 17 h), 140 €
- 2 setmanes: 117 €; 197 €; 271 €
- 3 setmanes: 171 €; 291 €; 402 €
- 4 setmanes: 223 €; 383 €; 531 €
- 5 setmanes: 274 €; 474 €; 659 €
- 6 setmanes: 323 €; 563 €; 785 €
- Serveis extra: acollida matí (de 8 a 9 h), 
2 €/dia; menjador esporàdic, 8,50 €/dia

Informació i inscripcions:
Web:  https://www.canjuliana.com/
casal-estiu/
Tel. 663017402 
A/e: info@canjuliana.com 

Lleure / Esport

Infants i joves de 5 a 14 anys

Rocòdrom Canglomerat (c. Sant Feliu, 11)

Del 28 de juny al 30 de juliol 

Serveis, horaris i preus:
- De 9 a 13 h, 60 €/setmana
- Descomptes per a germans (10%) i per 
a més d’una setmana
- Possibilitat de servei d’acollida

Informació i inscripcions:
Tels.: 620888664, 931429419
A/e: canglomeratclub@gmail.com
 

Lleure / Formació

Joves de 12 a 29 anys

Nou equipament juvenil (Espai Tolrà)

Del 4 al 31 de juliol

Horaris i preus:
Consulteu dates i horaris a les xarxes 
socials: @castellar_jove
Activitats gratuïtes. 

Informació i inscripcions:
Instagram: @castellar_jove
A/e castellarjove@castellarvalles.cat

Esport

Infants i joves de 3 a 16 anys

Pavelló Puigverd (c. País Valencià, s/n)

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
Matins, de 9 a 13 h:
1 setmana, 55 €
2 setmanes, 110 €
3 setmanes, 165 €
4 setmanes, 220 €
5 setmanes, 275 €

Informació i inscripcions:
http://cbcastellar.com/
A/e cbc@cbcastellar.com
Instagram: @cbcastellar
Tel. 617512532
Inscripció en línia a través del formulari 
que trobareu publicat a l’Instagram i a la 
pàgina web del club.

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 18 anys

Pistes municipals d’atletisme

Del 28 de juny al 30 de juliol

Horaris:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h

Informació i inscripcions:
Tel.: 660893719 / 937147354 
A/e cacastellar@gmail.com

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 16 anys

Pistes municipals d’atletisme

Del 28 de juny al 30 de juliol

Horaris:
De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
Acollida, de 8 a 9 h

Informació i inscripcions:
Tel.: 937147354 
A/e cacastellar@gmail.com

Activitats d’estiu 2021



El nostre Kmpus esport i lleure és una 
experiència que treballa les emocions 
que connecten amb allò viscut, que 
comparteixen vivències significatives i 
que mobilitzen els valors de la cooperació, 
la solidaritat, l’ajuda mútua. Farem jocs 
d’aigua, representacions, balls, manualitats, 
tallers, experimentació, piscina cada dia, 
sortides per l’entorn de Castellar, anglès, 
tast d’esports, jocs i molta diversió.

KMPUS ESPORTIU 
I LLEURE 2021
CLUB ESPORTIU FIT 
JOVE CASTELLAR

Aquest casal està destinat tant a alumnes 
actuals a l’escola de tennis com a alumnes 
nous que descobreixen l’esport per primera 
vegada. L’esport principal de raqueta és el 
tennis. De forma complementària també es 
practicarà pàdel i/o tennis taula. En funció 
de l’alumne/a l’objectiu serà diferent: si és 
un/a alumne/a que ja fa tennis, l’objectiu 
es millorar el nivell durant l’intensiu. En 
canvi, si és la primera vegada que juga a 
tennis l’objectiu serà la iniciació a l’esport.

INTENSIUS DE RAQUETES 
CLUB TENNIS CASTELLAR

Campus d’estiu que combina activitats 
de tecnificació enfocades al futbol 
sala amb activitats de lleure (jornades 
multiesportives, jocs d’aigua, jocs de nit, 
sortides al medi natural...). Els infants 
podran practicar el seu esport preferit 
alhora que realitzen activitats recreatives. 
Oferim una activitat lúdica i molt variada 
amb el compromís de fomentar els valors 
de respecte, col·laboració i treball en equip, 
entre d’altres. 

CAMPUS F. S. – 
FUTBOL SALA
CLUB FUTBOL SALA CASTELLAR

Casals tecnològics de programació i 
robòtica. Aprendreu diferents llenguatges 
i tècniques per programar: des de Scratch, 
Unity, Unreal o Scriptcraft fins al funci-
onament de Lego Mindstorms, Arduino 
o, com a novetat aquest any, disseny de 
web o introducció a l’electrònica digital. 
També podreu practicar i conèixer com 
programar Minecraft amb Redstone, o fer 
disseny 3D amb TinkerdCad i imprimir-lo 
en una impressora 3D. Cada setmana 
es realitzaran activitats diferents. Podeu 
trobar els diferents horaris i continguts al 
web de Codelearn.

BINAREA PROGRAMARI I 
FORMACIÓ INFORMÀTICA
CODELEARN CASTELLAR

Campus d’estiu que combina activitats de 
tecnificació enfocades al voleibol amb ac-
tivitats de lleure (jornades multiesportives, 
jocs d’aigua, jocs de nit, sortides al medi 
natural...). Els infants podran practicar el 
seu esport preferit alhora que realitzen 
activitats recreatives. Oferim una activitat 
lúdica i molt variada amb el compromís 
de fomentar els valors de respecte, col-
laboració i treball en equip, entre d’altres. 

CAMPUS F.S.– VOLEIBOL 
CLUB FUTBOL SALA CASTELLAR

Som una entitat dedicada a l’educació en 
el lleure d’infants, adolescents i joves. Des 
de l’any 1967 duem a terme activitats de 
colònies (caps de setmana, per vacances 
i a l’estiu) i esplai (dissabtes d’octubre a 
maig). Les activitats que es realitzen són 
diverses: tallers, jocs de pistes, gimcanes, 
jocs d’expressió, esport lúdic, vetllades i 
excursions. Considerem que el fet d’anar 
de colònies i de campaments d’estiu i viure 
uns dies en grup afavoreix una autonomia, 
un creixement personal i la convivència dels 
infants i nois i noies en un entorn natural.

COLÒNIES I
CAMPAMENTS D’ESTIU
“SOM NATURA: VIU-LA!”
COLÒNIES I ESPLAI XIRIBEC

Casal lúdic esportiu, adreçat a nens i nenes 
de P5 fins a 4t d’ESO que volen practicar la 
gimnàstica rítmica. Les activitats van rela-
cionades amb la pràctica d’aquest esport. 
També hi haurà tallers de manualitats, jocs 
de coordinació i agilitat, sortides a la natura 
i a la piscina. Es faran grups per edats.

Als tallers d’estiu es desenvolupa la tasca 
educativa a través d’activitats de lleure en 
època de vacances escolars. Són tallers 
de caire participatiu, i per això el pilar 
fonamental que guiarà les accions que 
farem és la participació, és a dir, partir 
sempre dels interessos i les propostes dels 
joves. Es faran activitats per treballar valors 
i temes lligats a la nostra organització: 
- Promoció i educació per a la salut
- Educació ambiental i sostenibilitat
- Intervenció i inclusió social
- Perspectiva  de gènere i coeducació
- Alimentació saludable
- Primers auxilis
El treball d’aquests àmbits, que guien 
l’acció de l’entitat, es durà a terme amb 
dinàmiques, jocs, activitats de recerca, 
sortides pel municipi i una reflexió posterior 
de qualsevol acció o activitat que es dugui 
a terme. Activitats complementàries: un 
dia a la setmana s’anirà a la piscina i es farà 
una sortida fora del poble.

TALLERS PER A JOVES
CREU ROJA CASTELLAR

Lleure / Esport

Infants i joves de 3 a 14 anys

3-5 anys: Sige Sport Castellar / 6-14 anys: 
Espai Tolrà

Del 28 de juny al 6 d’agost i del 30 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
- De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (sense 
menjador) 
- Acollida: de 8 a 9 h
- Consulteu preus a la web
- Descomptes: per a usuaris/àries habitu-
als, segon germà i famílies nombroses i per 
pagament íntegre de 3 o més setmanes

Informació i inscripcions:
Web: www.sigesportcastellar.com
Tel. 937142811
A/e clubfitjove.coordinacio@gmail.com  

Esport

Infants i joves de 5 a 16 anys

Pavelló Joaquim Blume (c. Catalunya, 30)

del 28 al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Acollida matí, de 8 a 9 h: 2 € infant/dia
- Campus, de 9 a 13.30 h: 50 €/setmana 
(225 € paquet de 5 setmanes / 175 € pa-
quet de 5 setmanes 2n germà/germana)

Informació i inscripcions:
Inscripcions a la secretaria del club 
(pavelló Joaquim Blume, c. Catalunya, 
30), del 21 de maig al 22 de juny, dimarts 
i dijous de 17.30 a 20.30 h o per correu 
electrònic
Tel. 627197019 
A/e campusfscastellar@gmail.com

Esport

Infants i joves de 5 a 16 anys

Pavelló de Puigverd (c. País Valencià, s/n)

Del 28 al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Acollida matí, de 8 a 9 h: 2 € infant/dia
- Campus, de 9 a 13.30 h: 50 €/setmana 
(225 € paquet de 5 setmanes / 175 € 
pack de 5 setmanes 2n germà/germana)

Informació i inscripcions:
Inscripcions a la secretaria del club (pave-
lló Joaquim Blume, c. Catalunya,30), del 
21 de maig al 22 de juny, dimarts i dijous 
de 17.30 a 20.30 h o per correu electrònic
Tel. 667848223 
A/e voleibol@fscastellar.net 

Esport

Infants i joves de 5 a 16 anys

Espai Tolrà

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- De dilluns a divendres, de 9 a 13 h. 
- Preu setmanal: 45 € (una setmana 
puntual: 50 €)
- Preu de les 5 setmanes: 215 €

Informació i inscripcions:
Tel. 626313221
A/e eva@ritmicaclaudesol.com

Esport

Infants i joves de 6 a 18 anys

Pistes municipals de tennis

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
De 9 a 13 h, 50 €/setmana

Informació i inscripcions:
Al Club Tennis Castellar
Tel.: 619989878
A/e agusti.antolino@gmail.com  

Informàtica / Robòtica

Infants i joves de 7 a 17 anys

Codelearn Castellar (Passeig, 22)

Del 21 de juny 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Activitats matí presencials de 9.30 a 
13.30 h
- Activitats tarda presencials de 16 a 20 h
- Preus des de 85 € per setmana, en funció 
dels descomptes, dies i tipus d’activitat. 
Consulteu-los al web.

Informació i inscripcions: 
Web: www.codelearn.cat/castellar-del-
valles
Presencialment al centre de Codelearn 
Castellar
Tel. 633760053
A/e castellar@codelearn.cat 

Lleure

Infants i joves de 6 a més de 16 anys

Les colònies a la casa Mas Pujolar, al Parc 
Natural del Montseny (Osona)
Els campaments a la Farga de l’Olivet, 
Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)

Del 28 de juny al 29 de juliol, per tandes:
Colònies tanda petits (1r i 2n de primària) 
del 28 de juny al 4 de juliol
Colònies tanda mitjans (3r, 4t i 5è de 
primària) del 5 a l’11 de juliol
Colònies tanda grans (5è i 6è de primària 
i 1r i 2n d’ESO) del 12 al 18 de juliol
Campaments (3r i 4t d’ESO) del 20 al 
29 de juliol

Informació i inscripcions:
Tel. 638177050
A/e estiuxiribec@gmail.com 

Lleure

Joves de 12 a 16 anys en diferents situa-
cions socioeconòmiques

Creu Roja

Del 5 al 30 de juliol

Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 13 h
Gratuït 

Informació i inscripcions: 
De l’1 al 18 de juny
Tel. 677403701
A/e berta.garcia@creuroja.org 

Un estiu enriquit

CASAL CLUB DE 
RÍTMICA CLAU DE SOL
CLUB DE RÍTMICA CLAU DE SOL



Dotze anys d’experiència avalen aquest 
intensiu de teatre musical que es basa 
en la tècnica i la interpretació vocal i 
teatral amb apunts de dansa i moviment 
escènic. Per Espaiart han passat els millors 
professionals, com Xavier Torras, Anna 
Mateo, Laia Piró, Silvia Sanfeliu, Patricia 
Paisal, Ivan Labanda, Júlia Bonjoch... i s’han 
presentat espectacles basats en El rei lleó, 
Mamma Mia, Matilda, El màgic d’Oz, Sister 
Act, Chicago... Un stage és una aventura 
màgica, sempre!

‘STAGE’ DE TEATRE MUSICAL
ESPAIART, ESCOLA D’ARTS 
ESCÈNIQUES

TOCA L’ESTIU
ESPAIART, ESCOLA D’ARTS 
ESCÈNIQUES

Vols continuar estudiant el teu instrument o 
vols començar-ne un de nou? El juliol és un 
bon moment per tenir una mica de temps 
per a nosaltres mateixos, de forma indivi-
dual, pausada. Si tens ganes d’aprendre a 
tocar un instrument o d’aprofundir en el teu, 
aprofita-ho! Amb la teva motivació i el nostre 
acompanyament, generarem moments 
plaents. Estàs preparat per sentir? Aquest 
és el teu moment!

Campaments de 8 dies en un entorn natural 
al peu de Núria. El terreny consta d’un prat 
envoltat de bosc, prop del riu. Compta amb 
un porxo, lavabos i dutxes. Dormim en tendes, 
àpats a càrrec de l’equip d’intendència de 
l’esplai. Es fan tot tipus d’activitats, jocs i amb 
estones de temps lliure. 

CAMPAMENTS D’ESTIU
ESPLAI SARGANTANA

En aquest casal s’organitzaran unes 
Macro Olimpíades FEDAC en què els 
infants podran conèixer i interessar-se 
per diferents esports i treballar valors com 
la tolerància envers la diversitat, l’esperit 
de col·laboració, la generositat, el treball 
en equip... 
I podran gaudir de l’estiu d’una forma 
divertida i participativa fent tallers, jocs 
tradicionals, jocs d’aigua, balls... a la 
mateixa escola i a l’entorn més proper.

MACRO OLIMPÍADES FEDAC 21
FEDAC CASTELLAR

Tecnificació d’hoquei patins i jocs es-
portius, organitzada en petits grups per 
garantir la qualitat de la tecnificació. Els 
objectius generals de l’activitat són millorar 
la tècnica de l’hoquei, gaudir de l’esport i 
formar persones amb els valors de l’esport.

TECNIFICACIÓ HOQUEI 
PATINS
HOQUEI CLUB CASTELLAR

L’“English Club” és un esplai en anglès. 
Cada setmana té una temàtica i cada dia 
de la setmana es realitzen diferents tallers 
de cuina, art, ciència, geografia, cant, ball... 
sempre en llengua anglesa. Volem oferir 
un enfocament diferent de l’aprenentatge 
de l’anglès, a través del joc.

ENGLISH CLUB
IDIOMES CASTELLAR

ESTIU A EL NIU
JARDÍ D’INFÀNCIA EL NIU

Activitats lúdiques i diferents tallers que 
varien cada dia: jocs d’aigua, música, cuina, 
manualitats... Adreçades a nens i nenes en 
un ambient familiar i proper.

L’objectiu de les “Fun Weeks” és que els i 
les alumnes facin una immersió lingüística 
en anglès durant aquestes setmanes 
temàtiques. Les nostres “Fun Weeks” 
ofereixen un context adient per a cada 
grup d’edat amb moltes activitats com ara 
jocs, balls, teatre, manualitats...

SUMMER FUN WEEKS
KIDS&US

Arts escèniques

Infants de 4t a 6è, ESO i joves 

Escola Espaiart

Del 28 de juny al 23 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- De 10 a 13 h, 410 € tot l’‘stage’ (en cas 
de pagar de cop i en efectiu el cost serà 
de 400 €)
- Matrícula: 20 € (alumnes no matriculats 
el curs 2020-2021 a Espaiart)

Informació i inscripcions:
Web: www.espaiart.com 
Tel. 663784166
A/e info@espaiart.com

Música

Infants i joves de 3 a més de 16 anys

Escola Espaiart

De l’1 de juliol al 28 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Horari a concretar segons necessitats
- Preu a concretar segons temps 
   de classe
- Matrícula: 20 € per a alumnes 
   no matriculats a Espaiart el curs 
   2020-2021

Informació i inscripcions:
Web: www.espaiart.com 
Tel. 663784166
A/e info@espaiart.com

Lleure

Infants i joves de 4 a 17 anys

Terreny d’acampada La Farga, a Queralbs 
(El Ripollès)

Del 23 al 31 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Preu: 160 €
- Descomptes per més d’un 
   germà/germana
- Si alguna família te problemes 
   econòmics, disposem d’una subvenció 
  per poder ajudar a pagar el cost dels 
   campaments. Contacteu amb nosaltres 
i ho solucionem!

Informació i inscripcions:
Tel. 623396759
A/e e.sargantana@gmail.com

Lleure

Infants de 3 a 12 anys

Escola FEDAC Castellar

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Servei d’acollida, de 7.30 a 9 h: 
    preu segons franja horària
- Casal d’estiu, de 9 a 13.30 h: 55 €
- Servei de menjador, de 
    13.30 a 15 h: 40 €
- Tarda, de 15 a 17 h: 25 € (si hi 
    ha un mínim de participants)

Informació i inscripcions:
Escola FEDAC Castellar
Tel. 937145385
A/e secretaria.castellar@fedac.cat

Esport 

Infants i joves de 4 a 13 anys

Pavelló Dani Pedrosa

Del 28 juny al 16 de Juliol

De 9 a 14 h

Informació i inscripcions:
Tel. 93 715 95 73
A/e:
administracio@hoqueiclubcastellar.com 

Idiomes / Lleure

Infants de 3 a 12 anys

Idiomes Castellar (ctra. de Sentmenat, 
52-54)

Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
- Horari: de 10 a 12 h
- Preu setmanal: 40 €
- Descompte del 50% per als i les alumnes 
d’Idiomes Castellar, de les AFA de l’IE Sant 
Esteve i de l’escola El Sol i La Lluna

Informació i inscripcions:
Web: http://idiomescastellar.com/ 
Tel. 93 714 27 69
A/e hello@idiomescastellar.com 

Lleure

Infants de 3 a 6 anys

Llar d’infants El Niu (Passeig, 97)

Del 28 de juny al 30 de juliol, en torns 
setmanals
Agost: segons la demanda
Del 30 d’agost al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
- Acollida matí, de 8 a 9 h
- Matí, de 9 a 13 h
- Menjador, de 13 a 15 h
- Tarda, de 15 a 17 h

Informació i inscripcions
Web: http://jardidinfanciaelniu.cat/ 
Tel. 93 714 55 84
A/e elniu@cm62.com 

Idiomes

Infants de 3 a 10 anys

Kids&Us

Del 28 de juny al 6 d’agost i del 30 
d’agost al 6 de setembre

Serveis, horaris i preus:
De 8.30 a 13.30 h

Informació i inscripcions:
A/e castellar.valles@kidsandus.cat 

Activitats d’estiu 2021



Hi havia una vegada un ermità que es deia 
Sebastià... Ep, no! Que això encara no 
comença! Però si voleu saber el que ens 
espera ens endinsarem en un món fantàstic 
ple de criatures màgiques! Un secret... 
aquestes criatures ens envolten, sobretot 
a la natura. Viuen entre nosaltres molt ben 
amagades i protegint toooot allò que ens 
dona vida: arbres, flors, collites, animalons 
del bosc... Sortiran del seu amagatall per 
compartir amb nosaltres els seus secrets! I 
a demanar-nos ajuda, perquè sempre hi ha 
algú que els molesta i vol acabar amb el que és 
important per a ells i per a nosaltres. Però ben 
segur que si ho fem junts ho aconseguirem! 
Tallers, gimcanes, receptes de cuina, paranys 
amagats als rius i boscos... i molt més! 

CASAL D’ESTIU LA TACA
LA TACA LLEURE I COOPERACIÓ 
/ AFA SANT ESTEVE

Campus de futbol amb activitats lúdiques 
i esportives. Activitats complementàries: 
piscina i sortida al parc de les aigües. La 
major part del temps realitzarem els 
entrenaments i les activitats lúdiques i 
esportives al camp de futbol, però també 
ens refrescarem en diferents piscines.

CAMPUS XAVI CASTELLAR 
DEL VALLÈS
PLAYERS SPORT I GESTIÓ 
– UE CASTELLAR

COLÒNIES D’ESTIU
SALA PUIGVERD

CASAL XISPIS TECNIFICACIÓ DE FUTBOL
LLIGA XISPIS

Tardes de joc lliure, amb activitats per fer en 
família o en petits grups d’infants. Propostes de 
jocs amb aigua, manualitats creatives, jocs de 
taula, jocs sensorials i motrius. Les propostes 
es duran a terme dins la ludoteca o al pati.

LUDOTECA A L’ESTIU
LUDOTECA MUNICIPAL 
LES 3 MORERES

Les colònies d’estiu de Sala Puigverd formen 
part i culminen la feina feta durant tot el curs 
escolar. I és un espai on es dona la possibilitat 
a les nenes i nens que han utilitzat el servei 
de Sala Puigverd durant el curs d’expressar 
i compartir aprenentatges, emocions i 
habilitats que tenen a veure amb la pròpia 
vida, a través de la convivència.

Durant els mesos de juliol i setembre oferim 
cursos intensius per a infants i joves (pri-
mària, secundària, batxillerat i superiors), 
per reforçar i ampliar els coneixements 
del curs o bé avançar un nivell. Pretenem 
que els i les alumnes guanyin confiança i 
fluïdesa en l’idioma. Un dels objectius és 
potenciar l’speaking i el listening (segons 
els nivells) i la gramàtica. També preparar 
l’alumnat per als exàmens oficials.

CURSOS INTENSIUS 
D’ANGLÈS
NOVA LANGUAGE, 
ESCOLA D’IDIOMES

Activitat lúdica i esportiva, variada i inno-
vadora, entretinguda i creativa (tallers, 
idiomes, expressió corporal, activitats 
tecnològiques, iniciació a l’esport...) amb 
un centre d’interès comú. Per a infants del 
poble i rodalies. 

A la urbanització Can Font - Ca n’Avellane-
da, envoltats de natura, a les instal·lacions 
de la Penya Arlequinada i Penya Sports, 
tots els nens i nenes podran gaudir de jocs 
infantils a l’aire lliure, piscina, sala de TV 
i jocs de taula i estones de jocs esportius 
com el futbet, el pàdel o el bàsquet. Amb 
opció de menú infantil al restaurant del 
club i tres modalitats d’horari.

CASAL DE LA PENYA 
ARLEQUINADA
PENYA ARLEQUINADA

Activitat de tecnificació de futbol. El fil con-
ductor de la Lliga Xispis té com a objectius 
principals crear lligams relacionals amb 
infants de la mateixa edat i d’edats semblants 
a través del joc en equip. Els objectius també 
són iniciar-se, mantenir i perfeccionar l’apre-
nentatge de la tècnica i la tàctica d’esports 
i activitats relacionades amb el futbol. Com 
funcionarà? Cada setmana s’escolliran 
equips de treball, els quals representaran 
un equip de futbol de primera divisió i, alhora, 
es treballarà un aspecte tècnic i un aspecte 
tàctic, com per exemple la conducció i el 
replegament defensiu.

Lleure

Persones de 3 a 12 anys

IE Sant Esteve

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis, horaris i preus:
- Casal, de 9 a 14 h: 64 € preu base/setmana* 
(62 € més d’un infant inscrit –grup de ger-
mans–; 56 € famílies de l’AFA IE Sant Esteve)
- Acollida, de 8 a 9 h: 10 €/setmana sencera; 
2,5 €/dia*
- Menjador, de 14 a 16.30 h: 30 €/setmana 
sencera; 7 €/dia*
*S’aplicaran descomptes en funció de les 
setmanes i els dies inscrits

Informació i inscripcions:
https://www.facebook.com/acopdetaca/
A/e lataca.santesteve@gmail.com
Instagram: @acopdetaca

Esport

Infants i joves de 6 a 15 anys

Camp de futbol Joan Cortiella – Can 
Serrador

Del 28 de juny al 23 de juliol

Horaris i preus:
- De 9 a 14 h: 160 €/la primera setmana 
d’inscripció (inclou samarretes); 120 
€/setmana a partir de la 2a setmana 
(10% de descompte jugadors/es de la 
UE Castellar)

Informació i inscripcions:
Web: www.campusxavi.com 
Tel. 628944411
A/e info@campusxavi.com

Lleure

Infants de 0 a 12 anys (de 0 a 3 anys 
acompanyats d’una persona adulta)

Ludoteca Municipal

Del 28 de juny al 30 de juliol i del 6 al 10 
de setembre

Serveis, horaris i preus:
De 17 a 19.30 h:
- Famílies: cada tarda amb infants de 0 a 12 
anys acompanyats d’una persona adulta
- Infants: per a infants de 3 a 12 anys
Cal triar un dia setmanal fix per fer grups 
estables

Informació i inscripcions:
Tel. 937159289
A/e ludoteca@castellarvalles.cat

Lleure

Infants de 3 a 16 anys

Sala Puigverd

del 28 de juny al 2 de juliol ambdós inclosos

Informació i inscripcions:
Web: http://www.salapuigverd.cat/ 
Tel. 937472791
A/e salapuigverd@gmail.com 

Idiomes

Alumnes de primària, secundària, batxi-
llerat i també adults.

Nova Language (Passeig, 155)

Durant el mes de juliol

Horaris i preus:
De dilluns a divendres:
- Matins de 10 a 12 h o de 9.30 a 13.30 h
- Tardes de 16 a 18 h o de 19 a 22 h
Horaris i preus en funció dels nivells i 
l’alumnat inscrit

Informació i inscripcions:
Tel. 937147703
A/e info@novalanguage.es

Lleure

Infants i joves de 3 a 16 anys, en tres grups 
d’edat (petits de 3 a 5 anys, mitjans de 6 a 
12 anys i grans de 13 a 16 anys)

INS Castellar

Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis, horaris i preus:
- Pack complet, de 8 a 17.30 h: 90 €/
setmana
- Acollida matí (petits, de 8 a 8.45 h: 2,5 
€/dia; de 6 a 16 anys, de 8 a 9 h): 3 €/dia
- Matí (petits, de 8.45 a 13.15 h; de 6 a 16 
anys, de 9 a 13.30 h): 36 €/setmana
- Menjador (petits, de 13.15 a 15.15 h; de 
6 a 16 anys, de 13.30 a 15.30 h): 7 €/dia
- Tarda (petits, de 15.15 a 17.30 h; de 6 a 16 
anys, de 15.30 a 17.30 h): 18 €/setmana
- Descomptes: 10% 2n germà; 10% família 
nombrosa

Informació i inscripcions:
Tel. 654333438 
A/e casalxispiscastellar@gmail.com

Lleure / Esport / Altres

Infants i joves de 3 a 16 anys

Instal·lacions de la Penya Arlequinada i 
Penya Sports

Del 28 de juny al 30 de juliol

Serveis i horaris::
- De 9 a 13 h
- De 9 a 15 h amb dinar inclòs
- De 9 a 18 h amb dinar inclòs
- Possibilitat de servei d’acollida

Informació i inscripcions:
Tel. 677556680 (WhatsApp)
A/e info@penya1959.com 

Esports

Infants i joves de 3 a 16 anys, en tres grups 
d’edat (petits de 3 a 5 anys, mitjans de 6 a 
12 anys i grans de 13 a 16 anys)

INS Castellar i Espai Tolrà

Del 28 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost 
al 10 de setembre

Serveis i horaris::
- Pack complet, de 8 a 17.30 h: 90 €/
setmana
- Acollida matí (petits, de 8 a 8.45 h: 2,5 
€/dia; de 6 a 16 anys, de 8 a 9 h): 3 €/dia
- Matí (petits, de 8.45 a 13.15 h; de 6 a 16 
anys de 9 a 13.30 h): 36 €/setmana
- Menjador (petits, de 13.15 a 15.15 h; de 
6 a 16 anys de 13.30 a 15.30 h): 7 €/dia
- Tarda (petits, de 15.15 a 17.30 h; de 6 a 16 
anys, de 15.30 a 17.30 h): 18 €/setmana
- Descomptes: 10% 2n germà; 10% família 
nombrosa

Informació i inscripcions:
Tel. 654333438 
A/e casalxispiscastellar@gmail.com

Un estiu enriquit



Vols aparèixer al 
catàleg web 
d’activitats extraescolars?
Si la teva entitat o empresa de Castellar ofereix activitats 
per a infants i adolescents de 0 a 18 anys, participa-hi!

Només cal que omplis la fitxa per cada activitat a 
www.castellarvalles.cat/inscripcioentitatsextraescolars 

Ajuts econòmics 
a famílies

Més informació a 
www.castellarvalles.cat/ajutsestiuenriquit

Més informació a 
www.castellarvalles.cat/ajutsmenjador  

Activitats d’estiu 2021. 
Un estiu enriquit. Ajuts 
econòmics per a famílies

Ajuts de menjador 
escolar. 
Curs 2021-2022

QUAN I COM ES PODEN SOL·LICITAR?
Del 24 de maig al 9 de juny de 2021, 
ambdós inclosos

• Per Internet (amb idCAT mòbil o 
   certificat digital)

• Presencialment, al Servei d’Atenció 
   Ciutadana d’El Mirador, demanant cita 
   prèvia a www.castellarvalles.cat/
   citapreviaajutssocials

QUAN I COM ES PODEN SOL·LICITAR?

Del 24 de maig al 9 de juny de 2021, 
ambdós inclosos

• Per Internet (amb idCAT mòbil o 
   certificat digital)  
• Presencialment, al Servei d’Atenció 
   Ciutadana, demanant cita prèvia a 
   www.castellarvalles.cat/
   citapreviaajutssocials


