www.igualadajove.cat

L’estiu a tocar
S’acosta aquell moment de l’any en què es
canvien horaris i es trenquen rutines. Els dies
s’allarguen i la temperatura convida a fer
activitats més divertides i refrescants. Per
aquest motiu, us proposem una variada oferta
d’activitats de primavera i estiu per als infants
i joves de la ciutat que, com en anys anteriors,
prepara l’Ajuntament. En aquest mateix
document trobareu també les propostes que
es preparen des del Departament d’Infància
i Joventut, referent d’activitats de qualitat
educatives i lúdiques per a aquest públic més
jove de la ciutat. Un any més, la quitxalla
de la casa podrà gaudir de les activitats de
l’Estiuet i, el jovent, dels camps de treball,
tallers, cursos i concerts. Vivim en una ciutat
activa, en moviment constant i amb molta
oferta d’activitats per a infants, adolescents i
joves. En bona part per aquest motiu, Igualada
va rebre a finals de l’any passat el segell de
Ciutat Amiga de la Infància de la UNICEF.
Esperem que aquestes propostes us resultin
atractives, enriquidores i útils i us desitgem
una bona primavera i un bon estiu.
Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada
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BEQUES PATRONAT GARCIA FOSSAS
Per a informació i sol·licitud de beques per a les activitats d’estiu, consulteu
a: www.igualada.cat clicar tràmits i en el cercador indicar “beques estiu” o
també a www.igualadajove.cat
Les sol·licituds es podran presentar on-line.

Dates de sol·licitud:

Dates resolució:

Del 8 d’abril al 3 de maig

A partir del 15 de maig a les 12 del
matí es podrà consultar el resultat
de la sol·licitud de beques a la
pàgina web www.igualada.cat

La documentació la podeu entregar
telemàticament a través de la
plataforma e-tràmits o bé, de forma
presencial, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, amb cita prèvia, de
dilluns a dijous en horari de 9 del
matí a 6 de la tarda, i divendres i
vigílies de festius en horari de 9 del
matí a 2 del migdia.
Pl. Ajuntament, 1.
Podeu demanar cita al 93 8031950.

Estiuet 2019

En tots els casos les persones
interessades rebran un correu
electrònic amb la concessió o
denegació de la beca i el motiu. En
cas de no rebre el correu, us podeu
adreçar a La Kaserna en horari de
matins de 8 a 15 hores.

Estiuet
L’Estiuet vol oferir a les
famílies un espai on els
infants es diverteixin,
gaudeixin de l’estiu amb
activitats de lleure com:
sortides, piscina, gimcanes,
tallers, jocs, espectacles...
Sempre que siguin
enriquidores i de qualitat.
L’Estiuet pretén que els
infants es diverteixin, però
que a la vegada visquin
situacions que ajudin al seu
desenvolupament integral
com a persones.

DEPARTAMENT DE JOVENTUT
Casal de lleure per a infants
Horaris

Acollida: De 8 a 9 h i de 17 a 18 h
Estiuet: De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Menjador: De 13 a 15 h (amb
càtering o amb carmanyola)

Grups

Procediment d’inscripció

Minis: Nascuts/des del 2013 al 2015
Petits: Nascuts/des del 2010 al 2012
Infants: Nascuts/des del 2007 al 2009

Servei acollida:
Matí 7 € per setmana
Tarda 7 € per setmana

Espai Cívic Centre, des del 27
d’agost fins al 6 de setembre*

Espai Cívic Centre, podran assistir a
qualsevol de les dues.
Data: 14 de juny
Lloc: Espai Cívic Centre.
C/Trinitat, 12

Estiuet: 42 € per setmana

CEIP Ramon Castelltort i CEIP Emili
Vallès, des del 25 de juny fins al 26
de juliol

CEIP Ramon Castelltort a les 19.30h
CEIP Emili Vallès a les 20.30 h

*El servei de menjador durant els
torns del 27 d’agost al 6 de setembre
restarà supeditat al nombre d’infants
inscrits.

Preus

Llocs i dates

Reunió de mares i pares

Menjador:
Quota diària 7 €
Quota setmanal 25 €
Acollida migdia amb carmanyola 7 €
per setmana
Totes les sortides estan incloses al
preu, així com una samarreta.
En cas de voler-ne una d’extra
el cost és de 4 €.

On line:
· del dia 27 al 31 de maig des de la
pàgina web:
www.igualadajove.cat/estiuet
Presencial:
· de dilluns a divendres del 27 al
31 de maig de 8 a 14 h, s’habilitarà
una zona per tal de donar suport
a les persones que ho necessitin
al Departament de Joventut (La
Kaserna), trv. Sant Jaume, s/n
93 803 19 50.

Les places seran limitades.
Posteriorment a les dates
d’inscripció i directament a La
Kaserna es podrà tenir accés a les
places que hagin quedat lliures.

Documentació que
s’ha d’adjuntar a la
preinscripció on-line:

· Preinscripció signada
· Fotocòpia del DNI del pare, mare
o tutor/a
· Fotocòpia de la targeta de la
Seguretat Social o similar
· Una fotografia de carnet de l’infant
· Ordre SEPA signada (en cas de
pagament per domiciliació bancària)
Aquesta documentació es podrà
escanejar i adjuntar al document,
en el moment de formalitzar la
preinscripció o posteriorment amb
un termini màxim de 48 hores,
passat aquest temps la preinscripció
quedarà anul·lada automàticament.

Formes de pagament

El pagament es pot fer mitjançant
targeta electrònica o bé domiciliació
bancària. En cas de voler fer el
pagament en efectiu s’ha d’anar
personalment a La Kaserna.

El primer dia només s’hi podran
inscriure els infants empadronats a
Igualada.
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Estiuart 2019
We are...

ESCOLA MUNICIPAL
D’ART I DISSENY LA GASPAR

De l’1 al 19 de juliol de 2019

L’escola La Gaspar et
convida a posar-te en la pell
de tres artistes, una dona i
dos homes i reviure la seva
vida en relació a la seva
obra.
PROGRAMA D’INFANTIL I PRIMÀRIA
GRUPS NASCUTS DEL 2008 AL 2015

Horari de
l’Estiuart d’infantil
i primària
De dilluns a divendres de
9 del matí a 1 del migdia
Acollida de 8 a 9 del matí
Introducció de 2 hores
d’anglès al dia en una de
les activitats
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Inscripcions

del 27 al 31 de maig
Horari
De 9 a 14 h i de 15 a 18 h
(divendres tarda tancat)

Preu

40,79€ per
setmana

Setmana 1
De l’1 al 5 de juliol

Setmana 2
Del 8 al 12 de juliol

Setmana 3
Del 15 al 19 de juliol

We are
Wassily
Kandinsky

We are
Yayoi
Kusama

We are
Jaume
Plensa

Diuen que el pintor
Kandinsky tenia un do
(anomenat sinestèsia)
que li permetia veure
els sons i sentir els
colors. Vols aprendre
a crear una pintura a
partir d’una cançó? I
així estimular no només
la vista sinó també
l’oïda?

Quan Yayoi tenia 10
anys pintava amb molt
colors lluminosos i
molts punts rodons,
també formes corbes.
D’aquesta manera
representa els seus
somnis. T’agradaria
endinsar-te en el món
de fantasia i color de
Yayoi?

Moltes de les
escultures d’en Plensa
són monumentals i
estan escampades per
tot el món. Les seves
obres parlen de com
som les persones. Per
fer-les utilitza molts
materials diferents,
com lletres d’acer o
fibra de vidre.... Vine i
el coneixeràs a través
de la seva obra.

Preu
acollida
matins:

6€ per setmana

sanitària del nen/a

Per realitzar la
inscripció cal
portar

· Fotocòpia del DNI pare /
mare / tutor/a
· Fotocòpia de la targeta

Estiuet 2019

Informació

Tel. 93 805 52 62
www.lagaspar.com
escola@lagaspar.com

Altres activitats
Jugar i llegir

LUDOTECA SANT MIQUEL

CASAL CÍVIC MONTSERRAT

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Activitat

Ludoteca d’estiu (per a infants
nascuts/des entre el 2007 i el 2013)

Lloc

Ludoteca St. Miquel, c/Trinitat, 12

Dates

Inscripcions

Dimarts 14 de maig inscripcions
obertes sempre que quedin places
lliures. Prèviament s’hauran fet les
inscripcions per als infants que estan
apuntats i han assistit regularment
a la Ludoteca Sant Miquel durant el
curs 2018- 2019.

del 25 de juny al 26 de juliol

Horari

de dilluns a divendres de 9 a 13 h

Les inscripcions començaran a
les 15.15 h. A les 15 h es repartiran
números de torn. Una família pot
apuntar la seva i una altra. No
es poden fer les inscripcions per
telèfon.

Informació

tel. 93 805 57 34
ludo.santmiquel@gencat.cat

Activitat

Un juliol divertit al Casal (per a
infants nascuts/des entre el 2007 i
el 2014)

Lloc

Casal Cívic Montserrat, c/
Orquídies, 7

Dates

de l’1 al 26 de juliol

Horari

de dilluns a divendres de 9 a 13 h
(S’hi poden apuntar una setmana)

Inscripcions

Dimarts 14 de maig inscripcions
obertes sempre que quedin places
lliures. Prèviament s’hauran fet les
inscripcions per als infants que estan
apuntats i han assistit regularment al
Programa jugar i llegir durant el curs
2018- 2019.
Les inscripcions començaran a
les 15:15 h. A les 15h es repartiran
números de torn. Una família pot
apuntar la seva i una altra. No es
poden fer les inscripcions per telèfon.

Informació

tel. 93 804 36 61
cc.montserrat@gencat.cat
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Activitats esportives
Natació estiu 2019

Esportiueig 2019

Activitat aquàtica d’iniciació, familiarització, adaptació i perfeccionament al
medi aquàtic, dirigida a infants entre els 3 i els 14 anys. L’objectiu principal és
obtenir autonomia per aprendre a nedar. Piscina poc profunda i piscina profunda

Pràctica de diferents esports de forma lúdica i recreativa.
Coneixement de noves activitats esportives.

Torns setmanals

Del 25 de juny al 26 de juliol 2019

Edats

De 3 a 14 anys

Horari

Organitza

Servei d’Esports de l’Ajuntament
d’Igualada.

Inscripcions

A partir del 20 maig a les 8:00h del
matí:

Torns setmanals

Del 25 de juny al 26 de juliol 2019
Del 27 d’agost al 30 d’agost
Del 2 al 6 de setembre

Grups

Minis: nascuts/des del 2013 al 2014
Petits: nascuts/des del 2011 al 2012
Mitjans: nascuts/des del 2009 al
2010
Grans: nascuts/des del 2005 al 2008

11:15 a 12:00 h
17:00 a 17:45 h
18:00 a 18:45 h
19:00 a 19:45 h

· Presencialment
Complex esportiu les Comes.
Carles Riba, s/n 08700 Igualada

Lloc

Tel. 93 805 42 10

Preu

De dilluns a divendres de 8:00h a
15:00h

Lloc

Què cal portar

· On line
www.esportigualada.cat

Transport

17,50 € per torn

Banyador, tovallola, xancletes i
casquet de bany

Places limitades

Horari

De 9:00 h a 13:00 h
De 8:00 h a 9:00 h (acollida)

Piscina Les Comes d’Igualada.

Complex Esportiu Les Comes

L’activitat inclou servei d’autobús
per als nascuts/des del 2005 al 2012

Què cal portar

Roba esportiva, calçat i mitjons
esportius, roba de recanvi,
banyador, tovallola, xancletes,
casquet de bany i esmorzar.

Organitza

Servei d’Esports de l’Ajuntament
d’Igualada

Inscripcions

A partir del 20 maig a les 8:00h
del matí (del 20 a 24 maig seran
admeses totes les inscripcions.
Posteriorment dependrà de les
places disponibles):
· Presencialment
Complex Esportiu Les Comes
Carles Riba, s/n 8700 Igualada
Tel. 93 805 4210

Preu

De dilluns a divendres de 8:00h a
15:00h

Acollida

· On line
www.esportigualada.cat

40,40 € per torn

8,90 € per torn (de 8:00h a 9:00h)
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SERVEI D’ESPORTS
AJUNTAMENT D’IGUALADA

Estiuet 2019

Activitats esportives

CONSELL ESPORTIU ANOIA

Estades esportives kanya pirenaika 2019 (21a. edició)
On ho farem...

ESTERRI D’ÀNEU, ens allotjarem
al càmping Aigüestortes Càmping
Resort

A qui està dirigit...

Amb qui ho farem...

· El poliesportiu, futbol o bàsquet
amb monitors/es titulats i
especialitzats del Consell Esportiu
de l’Anoia.

Nascuts/des del 2002 al 2010
Places limitades a les 120 primeres
inscripcions

· Els esports de natura amb monitors
titulats i especialitzats del RAFTING
LLAVORSI.

Quan ho farem...

El preu amb tot inclòs és de 405 €

Més informació

www.ceanoia.cat/kanyapirenaika
i www.facebook.com/
kanyapirenaika

De l’1 al 7 de juliol de 2019

Què farem...

Matí: Ràfting, multiaventura,
4x4 i trekking per Aigüestortes,
hípica, btt, pont tibetà i del mico,
rocòdrom, tir amb arc, paintball.

T’hi animes? Interessarà saber que...
· Inscripcions a partir del 15 d’abril
de 2019, obrirem la passarel·la
d’inscripcions a les 8 del matí,
per internet a www.ceanoia.cat/
kanyapirenaika

Migdia: Piscina.
Tarda: Poliesportiu, futbol o bàsquet
(situacions reals de joc i campionats
interns).
Vespre-nit: Jocs, temps lliure i
disco-kanya.

· Farem una reunió informativa
per als pares el dia 25 de juny, a
les 8 del vespre, a la sala d’actes
de Les Comes, on explicarem el
funcionament de l’activitat i el
material que heu de portar.
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Activitats esportives
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ACTIVITATS D’ESTIU INFINIT

ESTIU ESPORTIU 2019

CAMPUS DE PÀDEL 2019

Dates
Torns setmanals del 25 de juny al
2 d’agost i del 27 d’agost al 6 de
setembre
Edats
Petits: De 3 a 5 anys ( P3,P4,P5 )
Mitjans: De 6 a 8 anys ( 1r,2n i 3r )
Grans: De 9 a 12 anys ( 4rt, 5è i 6è)
Horari
De 9 a 14h
De 8 a 9h servei d’acollida
Activitats
Curset de natació diari, jocs
esportius, esports amb grup,
esports individuals, jocs tradicionals,
tallers.
Inscripcions:
Per als socis i cursetistes d’infinit
inici el 7 de maig
Per a la resta inici el 14 de maig.
Preus setmanal:
36,20€ abonats / 38,00€ no
abonats.
( Setmana de 4 dies : 30€ abonats /
32€ no abonats).
Assegurança: 2,50 € per nen/a
Regal:
Samarreta casal 2019 (per
inscripcions de 2 o més setmanes)
Informació:
Tel 93.803.39.38
www.infinit.cat
www.facebook.com/infinitigualada

Dates
Torns setmanals del 25 de juny al
2 d’agost i del 27 d’agost al 6 de
setembre
Edats
De 7 a 16 anys

CURSETS INTENSIUS DE
NATACIÓ 2019

CURSETS INTESIUS
D’ESTIU DE PÀDEL 2019

Dates
Torns setmanals del 25 de juny al 26
de juliol

Dates
Torns setmanals del 1 al 26 de juliol

Edats
Nadons: De 4 mesos a 3 anys
Petits: De 3 a 5 anys
Infantils: De 6 a 12 anys

Horari
De 9 a 14h
De 8 a 9h servei d’acollida.
Activitats
Entrenament tècnic, tàctic i físic.
Campionats i piscina lúdica diària.
Inscripcions:
Per als socis i cursetistes d’infinit
inici el 7 de maig
Per a la resta inici el 14 de maig.
Preus setmanal:
60€ abonats. 65€ no abonats
( Setmana de 4 dies : 48€ abonats /
52€ no abonats).
Assegurança: 2,50 € per nen/a

Horari
Nadons de 17:00h a 17:30h
Petits i Infantils De 16:45 a 17:30 i de
17:30 a 18:15h
Inscripcions:
Per als socis i cursetistes d’infinit
inici el 7 de maig
Per a la resta inici el 14 de maig.
Preus setmanal:
23,85€.
Informació:
Tel 93.803.39.38
www.infinit.cat
www.facebook.com/infinitigualada

Regal:
Samarreta casal 2019 (per
inscripcions de 2 o més setmanes)
Informació:
Tel 93.803.39.38
www.infinit.cat
www.facebook.com/infinitigualada
Estiuet 2019

Horari
De 17.30h a 18.30h
Inscripcions:
Per als socis i cursetistes d’Infinit
inici el 7 de maig
Per a la resta inici el 14 de maig.
Preus setmanal:
35,00€.
Informació:
Tel 93.803.39.38
www.infinit.cat
www.facebook.com/infinitigualada

Clubs i entitats esportives

Entitats de lleure

CAMPUS ESPORTIUS

IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC
AULA
Info: 640 775 671
www.igualadacgaula.cat
club@igualadacgaula.cat

CAMPAMENTS

CLUB ATLÈTIC IGUALADA
Info: 633592040
www.jocnet.info
jocnet@jocnet.info

IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB
PATINS
Info: 609 315 070
www.facebook.com/igualadafhcp
igualadafhcp@gmail.com

COLÒNIES

IGUALADA VOLEI CLUB
Info: 626961610 / 626502272
www.igualadavoleiclub.cat
igualada.volei.club@gmail.com

Club Juvenil Valldaura
Info: tel. 93 805 3170
clubvalldaura@gmail.com

ANOIA CLUB GIMNÀSTIC
Info: 657 891 614
www.anoiaclubgimnastic.cat
anoiaclubgimnastic@gmail.com

CLUB BÀSQUET IGUALADA
Info: 608821045
www.clubbasquetigualada.cat
cbi.coordinacio.femenina@gmail.com
CLUB ESPORTIU CAN BUSQUÉ
IGUALADA
Info: 93 803 0106
www.serveisactius.cat/l-anoia/
club-can-busque-escola-tennisigualada
canbusque@hotmail.com
CLUB FUTBOL IGUALADA
Info: 639 016 324
www.cfigualada.cat
direccioesportiva@cfigualada.cat
CLUB HANDBOL IGUALADA
Info: 627 491 612
www.handboligualada.com
area.esportiva@handboligualada.com

Agrupament Escolta Torxa
Info: 648 81 27 30
www.aetorxa.com/campaments
campaments@aetorxa.com

Club Isard
Info: tel. 93 803 3847
www.clubisard.org
isard@clubisard.org

CAMPS DE TREBALL
Club Isard
Info: tel. 93 803 3847
www.clubisard.org
isard@clubisard.org

Institució Igualada
Info: tel. 93 802 98 77
www.estiu.institucioigualada.org
montclar@institucio.org
Escola Jesús Maria
Info: tel. 93 803 2249
escola@jesus-maria.cat
Casal MDP – Escola MDP Igualada
Info: tel. 93 803 1731
casal@mdpigualada.cat
Escola FCH Maristes
Info: tel. 93 805 5575 / 671 55 08 08
www.igualada.maristes.cat
igualada@maristes.cat
Escola Monalco
Info: tel. 93 803 1577
info@monalco.cat

ESCOLES D’ESTIU

Escola Pia
Info: tel. 93 803 2700
www.epiaigualada.cat
extraescolars.igualada@escolapia.cat

AMPA Escola Ateneu Igualadí
Info: tel. 93 803 0406
ampa@ateneuigualadi.org

Escolàpies Igualada
Info: tel. 93 803 0409
www.escolapiesigualada.org
info@escolapiesigualada.org

Acadèmia Igualada
Info: tel. 93 803 1494
secretaria@academiaigualada.com

AMPA Escola Mowgli
Info: tel. 93 803 5715
secretaria@escolamowgli.cat

Esplai Àuria d’Apinas
Info: tel. 93 804 3262
apinas@apinas.cat
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