
 

 

 
 

 

 

  



 

 
L’Oficina Jove del Bages us presenta aquesta guia d’activitats d’estiu, 

tallers, casals i cursos per a infants, adolescents i joves que ofereixen 

diverses entitats de la ciutat de Manresa, comarca del Bages i Catalunya. 

 

Davant la situació viscuda els darrers mesos provocada per la COVID 19 

s’ha posat encara més de manifest la importància de les activitats de 

lleure per als infants i joves, ja sigui en forma de casals, casals esportius, 

campaments, colònies, etc. Aquest tipus d’activitats afavoreixen el 

creixement integral de la persona i transmeten valors com la solidaritat, 

el compromís, el creixement emocional i són una eina d’inclusió social 

molt important.  

 

 

 
Esperem que us sigui de molta utilitat! 
 
 
Equip de l’Oficina Jove del Bages 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nota: La informació ha estat facilitada directament per les entitats organitzadores i 

l’Oficina Jove del Bages la difon, però no es fa responsable de possibles canvis o 

actualitzacions. 
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Estiu jove 2021 
L’Estiu Jove d’enguany està ple de coses!  

Podreu trobar un munt d’activitats tant esportives, com tallers, exposicions, 

concursos... totes elles organitzades per a joves! 

Entre d’altres: vòlei, manressaExpress, Bubble Football, EEscape Room, 

vespres a la fresca, taller de rap, taller percussió corporal... 

Tota la informació de la pots trobar a:  

www.manresajove.cat 

 

 
IDIOMES A L’ESTIU 

 

FUB IDIOMES – INTENSIU ESTIU 

Oferim cursos d'anglès de nivell A1 a C1. És una forma de millorar el teu coneixement 

de la llengua. Acreditació oficial.. 

HORARI: De dilluns a divendres de 09.00h a 13.00h. 

DATES: L'1 al 23 de juliol 2021 
 
+ INFO: https://www.umanresa.cat/ca/intensius-estiu-servei-idiomes 
 

 

 

 

 

http://www.manresajove.cat/


 

 

 

CURSOS DE LLEURE 
 

 
CURS PREMONITOR 

T’agradaria fer de monitor/a en un esplai, un mijac o un agrupament escolta? Vols 
fer el curs de monitor/a però encara no tens els 18 anys?  
Diploma del PFAVC expedit per la DGACC. 

DATA: del 5 al 9 de juliol 

HORARI: De dilluns a divendres de 09.30h a 14h.  

LLOC: a concretar. 

ORGANITZA: CAE. 

PREU: 65€ 

+ INFO i INSCRIPCIÓ: www.cae.cat o al telèfon 93 872 57 89  

 
 
CURS PREMONITOR 

T’agradaria fer de monitor/a en un esplai, un mijac o un agrupament escolta? Vols 
fer el curs de monitor/a però encara no tens els 18 anys?  
Diploma del PFAVC expedit per la DGACC. 

DATA: del 12 al 16 de juliol 

HORARI: De dilluns a divendres de 09.30h a 14h.  

LLOC: a concretar. 

ORGANITZA: CAE. 

PREU: 65€ 

+ INFO i INSCRIPCIÓ: www.cae.cat o al telèfon 93 872 57 89  

 
 

http://www.cae.cat/
http://www.cae.cat/


 

 

 

CURS DE MONITORS/ES D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL - 
Juny - juliol (CAE) 

Vols el títol de monitor/a? Aquesta és la teva! Hi ha diferents propostes: 

   DATA: del 28 de juny al 14 de juliol 

HORARI: De dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h. 

LLOC: Casal de Joves la Kampana. 

ORGANITZA: CAE. 

PREU: 220€ 

+ INFO i INSCRIPCIÓ: www.cae.cat o al telèfon 93 872 57 89  
 
 
 
 
 
 

 

CURS DE MONITORS/ES D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL - 
Agost- setembre (CAE) 

Vols el títol de monitor/a? Aquesta és la teva! Hi ha diferents propostes: 

   DATA: del 25 d’agost al 10 de setembre 

HORARI: De dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 16 a 19h 

LLOC: Casal de Joves la Kampana. 

ORGANITZA: CAE. 

PREU: 220€ 

+ INFO i INSCRIPCIÓ: www.cae.cat o al telèfon 93 872 57 89  
 
 
 
 

http://www.cae.cat/
http://www.cae.cat/


 

 

CASALS I ESTADES D’ESTIU 
 
 

ELS CARLINS -TALLERS DE TEATRE D’ESTIU 

La Missió d'Els Carlins és la de fomentar la cultura i en especial la promoció, estudi i 
difusió del teatre, recolzant l’aparició de noves iniciatives teatrals que enriqueixin 
el panorama català, així com el foment i la conservació del patrimoni cultural. Un 
estiu més Els Carlins, encoratjats per la situació de la prevista flexibilització de les 
mesures restrictives, causades per la pandèmia de la COVID-19, inicia el període 
d’inscripció dels Tallers de Teatre d’Estiu 2021 amb una oferta de 5 setmanes.  

EDAT: De 12 a 17 anys. 

DATES/ TORNS: Des de la setmana del 28 de juny inclosa fins a la setmana del 
26 de juliol inclosa. Cada setmana és un torn  

*Una persona es pot preinscriure a tantes setmanes com vulgui. 

HORARI: De 10 a 13h de dilluns a divendres.  

PREU: 1 setmana: 55€ per setmana 

+ INFO I INSCRIPCIONS: https://www.elscarlins.cat/post/tallers-d-estiu-2021 
 
 
 

MTM (MANRESA TEATRE MUSCIAL) – MUSICASAL 2021 

Manresa Teatre Musical et proposa gaudir de l’estiu amb un musical diferent 
cada setmana. El resultat del treball es presenta, cada divendres, a les 
famílies en una petita representació. 

EDAT: De 4 a 12 anys. 

DATES/ TORNS: Del 29 de juny al 31 de juliol de 2020 

HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores (Hora despertador: de 8 a 9) 

PREU: 1 setmana: 70€ - 2 setmanes: 135€- 3 setmanes: 195€ - 4 setmanes: 250€ 
5 setmanes: 305€ 

+ INFO I INSCRIPCIONS: http://www.manresateatremusical.com/musicasal/ 
 
 



 

 

ÒRBITA JOVE  

Una proposta d'estiu impulsada per l'Ajuntament de Manresa i el CAE adreçada a 
adolescents de 12 a 17 anys, amb jocs d’aigua, triatló esports, jocs orientació, 
tallers, creació d’un bloc, escalada, caminades per la Manresa desconeguda, 
propostes d’activitats pels propis joves, hort urbà, visita a artistes de Manresa, 
vòlei, bivac, Escape Room i moltes activitats més! 

EDAT: Dels 12 als 17 anys 

• DATES/ TORNS:  
Primer torn: del 28 de juny al 2 de juliol 
Segon torn: del 5 al 9 de juliol 
Tercer torn: del 12 al 16 de juliol 
Quart torn: del 19 al 23 de juliol 
Cinquè torn: del 26 al 30 de juliol 

HORARI: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 

PREU: 50€ la setmana 

INSCRIPCIONS: A partir del 17 de maig a 
http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/orbita-jove-2021 

  

ESTADES ESTIU CLUB TENNIS MANRESA 

Casal esportiu i de lleure, on es practiquen tot tipus d'esports, piscina i activitats a 
l'aire lliure. 

EDAT: Dels 2 als 16 anys 

DATA: Setmanes del 28/06/21 al 10/09/21 (inscripció per setmanes). 

HORARI: Matins de 9.30h a 13.30h, horari despertador de 8h a 9h, servei 
menjador i servei de tardes fins les 17.30h. 
Fem servei d'acollida(8 a 9h) gratuït i de recollida (13.30 a 14.30h) gratuït 

PREU: setmana a partir de 59€ 

ORGANITZA: Club de Tennis Manresa. 
 
INSCRIPCIONS: Per telf: 93.877.24.07 presencial o On-line a 
www.clubtennismanresa.com  
 

http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/orbita-jove-2021
http://www.clubtennismanresa.com/


 

 

CASAL ESPORTIU MUNICIPAL 2021 

Tens ganes de fer esport aquest estiu? BTT, escalada esportiva, tir amb arc, judo, 
intercrosse, canoa, beisbol, rugbi Touch...i molts altres.  

EDAT: Dels 8 als 14 anys. 

DATA/ TORNS:  

         Places  Preu sencer    Preu becat 
1r Torn, del 28 de juny al 2 de juliol. 110 56,00 € 19,60 € 

2n Torn, del 5 al 9 de juliol. 110 56,00 € 19,60 € 

3r Torn, del 12 al 16 de juliol. 110 56,00 € 19,60 € 

4t Torn, del 19 al 23 de juliol. 110 56,00 € 19,60 € 

HORARI: Per evitar aglomeracions s’establiran 3 torn d’entrades i sortides 
esglaonades en funció del grup assignat, de menys a més edat:  

§ De 8.30 a 13.15 hores 
§ De 8.45 a 13.30 hores. 
§ De 9.00 a 13.45 hores. 

ORGANITZA: Ajuntament de Manresa. 

INSCRIPCIÓ: A partir del 17 de maig a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Manresa www.manresa.cat 

 

CAMPAMENTS TECNOLÒGICS D’ESTIU CODELEARN 

Casals d'estiu relacionats amb la tecnologia: robòtica, programació de videojocs, 
disseny web, impressió 3D... Cada setmana hi ha un campus d'una temàtica diferent. 

EDAT: Dels 7 als 18 anys. 

DATA: Del 28 de juny al 30 de juliol 

HORARI: 9.30h a 13.30h 

PREU: 120-180€ en funció del curs 

INSCRIPCIONS I + INFO: www.codelearn.cat/manresa 
 

https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/797?nocache=1
http://www.codelearn.cat/manresa


 

 

 
OASIS DE DIVERSIÓ - ATENEU LES BASES 

Aquest any la temàtica serà l’OASIS DE DIVERSIÓ. Ens endinsarem en una aventura 
espectacular on descobrirem nous mons plens d’activitats, esports, diversió i 
aprenentatge. 

EDAT: de 3 a 13 anys 

DATES/ TORNS: Del 28 de juny el 30 de juliol 

HORARI: 8h a 13.30h 

PREU: El preu setmanal de les jornades és de 58 euros.  

INSCRIPCIONS: A la recepció del centre esportiu 
 
 

 

PATI VERTICAL CASAL ESTIU 2020 

L'estiu arriba, i amb ell el nostre Casal! 
No volem que els petits de la casa es perdin aquesta gran aventura! 
 

EDAT: a partir de 5 anys. 

DATES/ TORNS: Del 28 de juny al 10 de setembre 

HORARI: de 9:00 a 14:00 

PREU:  
1a setmana: 80€ 
2 setmanes: 150€ 
3 setmanes: 220€ 
4 setmanes: 275€ 

INSCRIPCIONS: Les reserves es podran fer per telèfon 935 48 07 18 entre 
setmana de 9h a 14h, o a la sala (Passatge de la Mercè, 4 de Manresa)  

 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=el+pati+vertical+manresa&oq=pati+verticaL&aqs=chrome.5.69i57j0l7.7503j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

El taller del Bosc - INTO THE WILD 

Estades de muntanya al Port del Comte, educació mediambiental en viu. 

EDAT: nascuts entre el 2007 i el 2013. 

DATES/ TORNS: del 5 al 23 de juliol  

HORARI: Amb pernocta de dilluns a divendres 

PREU: 388 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: https://eltallerdelbosc.cat/estades-into-the-
wild/ 

 

 

Aura Ioga – Casal d’estiu escola viva 

Casal d'estiu al bosc de la Masia de les Oliveres, a Sant Fruitós de Bages. En plena 
natura, co-creem un espai amb els infants, on ells en són els protagonistes. 
Aprenem a créixer amb valors i alegria. 

EDAT: de 3 a 12 anys 

DATES/ TORNS: Del 28 de juny al 30 de juliol del 2021 i del 30 d'agost al 10 de 
setembre del 2021 

HORARI: de 9:00 a 13:00 Amb servei despertador i servei de carmanyola 
 

PREU:  

Opció Tot el Casal 300€ 

Opció 4 setmanes 250€ 

Opció 3 setmanes (la 1 a 3) 190€ 

Opció 2 setmanes (la 1 i 2 o 2 i 3) 150€ 

Opció 2 setmanes (la 4 i 5) 130€ 

 *-10% Descompte a partir del segon germà 

Setembre tot 140€ opció 1 setmana setembre 75€ 

+ INFOMRACIÓ I INSCRIPCIONS: https://www.aulaaura.org/casal-estiu 

https://eltallerdelbosc.cat/estades-into-the-wild/
https://eltallerdelbosc.cat/estades-into-the-wild/
https://www.aulaaura.org/casal-estiu


 

 

 

Escoleta Estiu – Kursaal Manresa 

Voleu fer un tastet de teatre durant l’estiu? L’Aula d’Estiu del Kursaal ofereix 
cursos per a nens i nenes d’entre 5 i 16 anys. A més a més, proposa també cursos 
per a adults que vulguin viure una gran experiència descobrint les tècniques 
teatrals.. 
 

EDAT: de 4 als 18 anys 

DATES/ TORNS: inici 5 de juliol 

HORARI: de 9 a 13 

PREU: 70€ Descompte inscrits: més d'una setmana, matriculats AULA i 
germans 65€ 

INSCRIPCIONS: https://www.kursaal.cat/formacio/cursos/l-aula-d-estiu 

 
  

OLYMPIC GAMES GRUP CUBE 

 
Campus esportiu amb activitats relacionades amb les olimpíades d'aquest any.!! 
Piscina, activitats esportives, tallers, espectacles ... 

EDAT: de 3 a 14 anys 

DATES/ TORNS: Del 23 de juny al 10 de setembre. Inscripcions per setmanes 

HORARI: Matí: 8.00h a 13.30h / Matí+menjador: 8.00h a 15.00h / 
 Tot el dia: 8.00h a 18.00h 

PREU: Preu per setmana matí: Abonat 52,50€ No abonat 58,00€  
Preu per setmana tot el dia: Abonat 72,50€ No abonat 78,00€ 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: A les recepcions del centres CUBE i DUO 

 

 
 
 
 

https://www.kursaal.cat/formacio/cursos/l-aula-d-estiu


 

 

Campus EGIBA -  
CAMPUS D'INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 

Treball més intensiu per l'aprenentatge de la Gimnàstica Artística. 
Tallers específics: Llit elàstic, Coreografia, tècnica, reglament, aparells, activitat de 
natura. 

EDAT: del 3 al 18 anys 

DATES/ TORNS: del 28 de juny fins el 30 de juliol excepte caps de setmana i 
amb possibilitat d'ampliar al setembre 

HORARI: de 9:00 a 13:30 

PREU: 60€ la setmana amb un 10% dte per cada setmana de més 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Clubegiba@gmail.com 

 
 
 
A.E. LA SALLE MANRESA 

 
Organitzen Campus Estiu 2021 i Campus Tecnificació 2021. 
 

EDAT: nens i nenes nascuts entre el 2008 i el 2013 

DATES/ TORNS: torns setmanals del 28 de juny al 23 de juliol 

HORARI: 8:30 a 14:00 (Campus estiu) – tardes, pendent horari (Campus 
Tecnificació) 

PREU: Campus estiu: 85€ (75€ SOCIS SALLE) / Campus Tecnificació: 60€ (50€ 
SOCIS SALLE) 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: secretaria@sallebasquet.cat 
 

 

 

 

 



 

 

Tallers d’estiu – Espill 
 
Es fan activitats matinals de caire plàstic al llarg de la setmana i el divendres es fan 
sortides d’activitats diverses com escalada, aventura, piragüisme, caminades, 
piscina… A més, s’organitza una nit d’acampada a l’escola en què els més grans 
gaudeixen d’una vetllada inoblidable amb els seus companys.. 

EDAT: Per nens/es de llar d’infants fins a 6è de primària  

DATES/ TORNS: del 28 de Juny al 23 de Juliol 

HORARI: de 9:00 a 13:00 – Servei de migdia de 13:00 a 15:00 

PREU:          

    Ed. Infantil      Primària 
1r Torn, del 28 de juny al 2 de juliol. 62,00 € 69,00 € 

2n Torn, del 5 al 9 de juliol. 69,00 € 69,00 € 

3r Torn, del 12 al 16 de juliol. 62,00 € 78,00 € 

4t Torn, del 19 al 23 de juliol. 62,00 € 62,00 € 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: https://escolaespill.cat/tallers-destiu/ 

 

Casals estiu de la Xarranca - CAE 

Des del CAE - La Xarranca entenem els casals d’estiu com un espai educatiu i de 
lleure on l’infant és el protagonista i el joc el seu eix vertebrador. 
Oferim casals per infants dels 3 als 12 anys a les següents escoles;  
 

Ítaca 
Puigsoler 
La Sèquia 

Bages 
Puigberenguer 

Joviat 
Casetllbell i el Vilar 

Bitxac 
Avinyó 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
http://www.cae.cat/nivells/submenu/titular/casals-d-estiu 

https://escolaespill.cat/tallers-destiu/
http://www.cae.cat/nivells/submenu/titular/casals-d-estiu


 

 

 

PISIJOC 

Casal d'estiu on es realitzen diferents jocs esportius, tallers i sobretot jocs 
d'aigua. La principal característica és que es realitza un curset de natació diari. Es 
segueix un eix temàtic que aquest any consisteix en viatjar a diferents períodes 
de la història a través d'una màquina del temps. 

EDAT: A partir dels nascuts/des el 2017 

DATES/ TORNS: del 28 de Juny al 10 de setembre. Torns setmanals 

HORARI: 8:45-13:15h (possibilitat de servei despertador a partir de les 8:00h i 
de recollida amb possibilitat de carmanyola fins a les 15:00h 

PREU: 57,75€/setmana 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: A la recepció del Complex Esportiu de les 
Piscines Municipals de Manresa i a la pàgina web: www.piscinesmanresa.cat 
 

 

Campus de Beisbol Estiu 2021 

Campus de beisbol per nens i nenes que es vulguin iniciar en l'esport del bat el 
guant i la pilota. Durant el campus es faran altres activitats esportives i tallers amb 
temàtica Japonesa aprofitant que el beisbol tornarà serà Olímpic a Tokio 2021 

EDAT: de 5 als 14 anys 

DATES/ TORNS: 
 1er torn: del 28 de juny al 2 de juliol.  
2n torn: del 5 al 9 de juliol. 
 3er torn: del 2 al 16 de juliol. 

HORARI: de 9:00 a 13:30  

PREU: 65€ per setmana 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: beisbolmanresa@gmail.com / 661713157 / 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlIH5OzOBcDV1KRmMSv8gekrG
k94SZS3i7F-4ScmdiUhACeA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlIH5OzOBcDV1KRmMSv8gekrGk94SZS3i7F-4ScmdiUhACeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlIH5OzOBcDV1KRmMSv8gekrGk94SZS3i7F-4ScmdiUhACeA/viewform


 

 

     

Campus Iniciació Hoquei Patins 

El campus està adreçat a infants que vulguin fer una iniciació per aprendre a 
patinar i per descobrir l'esport de l'hoquei patins, tot a través del joc. 

EDAT: de 3 als 7 anys 

DATES/ TORNS: 
Primer torn: 12 al 16 de juliol  
Segon torn: 19 al 23 de juliol 

HORARI: de 9:00 a 13:00  

PREU: 60€ per torn 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: www.clubpatimanresa.cat 

 

 

CAMPUS D'ATLETISME 

Aprofitant l’època vacacional, gaudirem de temps per treballar aspectes físics i 
tècnics molt importants per la pràctica de l'esport i en concret de l'atletisme, 
combinant-ho amb jocs . 

EDAT: Desde nens i nenes de la categoria sub8 fins a nens i nenes de la 
categoria sub14. 

DATES/ TORNS: Del 28 de juny al 30 de juliol 

HORARI: de 9:00 a 13:00  

PREU: 1 setmana (60eur), 2 setmanes (115eur), 3 setmanes (170eur),  
4 setmanes (220eur), 5 setmanes (270eur). 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: En la web de l'entitat, previ abonament de 
30eur a Secretaria del club. 

 

http://www.clubpatimanresa.cat/


 

 

Campus infantil d'estiu 

El Campus Infantil d’estiu Umanresa-Lab s’adreça a infants d’entre 3 i 8 anys i 
s’ubica a les instal·lacions del Lab 0_6. El Campus gira a l’entorn de dos eixos, 
l’aprenentatge de les ciències a través de l’experimentació i el joc i el que significa 
una vida saludable. 

EDAT: de 3 a 8 anys. 

DATES/ TORNS: Del 28 de juny al 30 de juliol, per setmanes. 

HORARI: de 9:00 a 14:00  

PREU: 75€ per setmana. 

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
http://blocs.umanresa.cat/educaciofub/2021/05/07/campus-infantil-
umanresa-2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://blocs.umanresa.cat/educaciofub/2021/05/07/campus-infantil-umanresa-2021
http://blocs.umanresa.cat/educaciofub/2021/05/07/campus-infantil-umanresa-2021


 

 

 
 

 
 
 

BAGES 



 

ACTIVITATS COMARCA BAGES 
PUNTS D’INFORMACIÓ I CASALS DE JOVES DEL BAGES 

QUÈ FAN ALS MUNICIPIS DEL BAGES AQUEST ESTIU? 
No et perdis ni una de les seves activitats... 

Per saber-ho.. consulta les seves xarxes, adreces i links que et proporcionem! 
 
El Kanal - Artés 
OBERT: De dilluns a divendres de 17 a 20h  
 Passeig Diagonal nª0, 830 65 83 elkanalartes@gmail.com  
     @El_Kanal_Artes 
     El Kanal ArtesI-elkanala-artés 

 @elkanal_artes 
 

El Refugi - Avinyó 
OBERT :De dilluns a divendres de 16 a 19h 
 C/Major, 9  930131920 / jovesavinyo@gmail.com  
     Casal Jove El Refugi 
      @el_.refugi 
 
Zitzànica – Catsellbell i el Vilar 
OBERT : Dj. i dv. . de 17,00 a 19.30 h. 
C/ Burés, 6-bis, 93.834.03.50 / 938340645    
kstellbelljove@gmail.com 
      Kstellbell Jove 
 
Món Jove - Castellgalí 
OBERT: de 5 a 8 de la tarda de dilluns a divendres 
C/Manresa num, 9-1er -  93.833.05.39 - ctgl.pij@diba.cat 
pij.castellgali@diba.cat  
      @PIJMonJove 
      PIJ Món Jove de Castellgalí 
      @pijmonjove 
 
+KJove – Monistrol de Montserrat 
OBERT: de dimarts a divendres de 17:30 a 20h 
Plaça del Bo-Bo, 5 - 673121312 - casalmeskjove@gmail.com  

@MKJoveMonistrol 
Montserrat Monistrol Mesquejove 
@meskjov 

mailto:jovesavinyo@gmail.com
mailto:kstellbelljove@gmail.com
mailto:ctgl.pij@diba.cat
mailto:pij.castellgali@diba.cat
mailto:casalmeskjove@gmail.com


 

 

Katna – Navarcles 
OBERT: De dilluns a dijous de 17 a les 19h 
avinguda Generalitat 3/ 609 169 471/ 93.827.67.19/ 
Katna.navarcles@gmail.com    

@KATNArcles  
Katna Navarcles 
@katnanavarcles 

 
El Raig - Navàs 
OBERT: Obert de dilluns a dijous de 17:00 a 20:30. Durant el juliol de dimarts a 
divendres de 17:00 a 21:00. Agost tancat. 
carrer de l’església, n7 - 627 79 06 88- raig@navas.cat  
  @RaigNavas 
  Raig Navas 

 
SIJ Sallent Jove - La Kseta 
Horari: dimarts i dijous de 16:30 A 19:30 C/ Camp de la Bota, s/n (Torre del 
Gas) joventut@sallent.cat – 608563013 

 Sallent Jove 
  @sallent_jove 

 
El Rkó + Pij Xamba – Sant Vicenç de Castellet 
OBERT: de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 hores 
C/ Gran,103 - 661538300 - svc.elrko@svc.cat  

Dinamitzador d'El Rko 
@elrko_svc 
 

Espai Jove – Sant Joan de Vilatorrada 
OBERT: Dijous i divendres de 16 a 20h 
C/ Alzines, s/n 
93 876 50 89 -  sjvt.espaijove@santjoanvilatorrada.cat 
 
 
Can Sansa - Sant Salvador de Guardiola 
OBERT: dijous i divendres de 16.30 a 20h 
C/ de la Moreneta s/n, Zona Esportiva 
661513572 / ssg.joventut@diba.cat 

Facebook: Casal de Joves Can Sansa 
Instagram: @casaldejoves_cansansa 

 

mailto:Katna.navarcles@gmail.com
mailto:raig@navas.cat
mailto:sjvt.espaijove@santjoanvilatorrada.cat
mailto:ssg.joventut@diba.cat


 

 

 
El NexeJove – Sant Fruitós de Bages 
Horari estiu: De dilluns a dijous de 17.00 a 21.00h i divendres 10.30 a 12.30. 
Horari hivern: De dilluns a dijous de 16.30 a 20.30h i divendres 10.30 a 12.30 h.  
Plaça Alfred Figueras, s/n  93 878 89 83 / 609 00 21 54 
nexejove@santfruitos.cat    http://nexe.santfruitosentitats.cat 

@nexejove 
   Dinamitzadors del Nexe Jove 

@nexejove 
 

Lokal de la Vila – Santpedor 
OBERT: De dimarts a dissabte de 15.30 a 20:30h.  
C/ Sant Pere, 14  938273903 - 681325799    
 lokaldelavila@gmail.com - lokaldelavila.blogspot.com 

@lokaldelavila 
Lokal de la Vila 
@lokaldelavila 

 
Casal de Joves de Súria 
OBERT: Dijous de 16 a 19h i dissabtes de 10 a 13h 
C/ del Casino s/n 679.629.060  
casaldejoves@suria.cat       imontraveta@suria.cat 

@casaldejovessuria   
 

FONOLLOSA JOVE 
Pl de l'esglèsia, s/n – Fonollosa - telèfon de contacte: 663.80.00.94 
     @fonollosajove 
 

CALLÚS JOVE 
Pl de l'ajuntament, s/n - telèfon de contacte: 663.80.00.94 
    @callusjove 

 

ESPAI JOVE CARDONA 
Plaça de la Fira, 1 - telèfon de contacte: 663.80.00.94 
    @espaijovecardona 

mailto:nexejove@santfruitos.cat
http://nexe.santfruitosentitats.cat/
mailto:lokaldelavila@gmail.com
mailto:casaldejoves@suria.cat
mailto:imontraveta@suria.cat


 

 

 
 
 
 

CATALUNYA 



 

 
CAMPS DE TREBALL 

 

Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya. 

Les persones participants en aquests camps de treball són majoritàriament joves 

residents a Catalunya i menors d’edat. Consulta l’oferta i les característiques dels 

camps de treball per a aquest any en aquest enllaç. 

Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya 

i/o de la resta de l'Estat. 

Les persones participants en aquests camps de treball a Catalunya són joves 

catalans o catalanes i joves procedents de tot l'Estat espanyol en virtut d’un 

intercanvi de places amb la resta de comunitats autònomes. Consulta l’oferta i les 

característiques dels camps de treball per a aquest any en aquest enllaç.  

Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya i 

estrangers.  

Les persones participants en aquests camps de treball a Catalunya són joves 

catalans o catalanes i joves procedents de tota Europa i la resta del món, majors 

d’edat, en virtut d’uns acords d’intercanvi de places amb entitats que organitzen 

camps de treball internacionals. Consulta l’oferta i les característiques dels camps 

de treball per a aquest any en aquest enllaç. 

++  IINNFFOO  :: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/ 

 
Assessoria de Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove del Bages.  

Informació, orientació i assessorament sobre les opcions que tens al teu abast per 

fer una estada en un altre país.  

 
++  IINNFFOO::  mobilitatbages@oficinajove.cat – 93.877.13.60 -  

 
 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/informacio_camps_treball/index.html
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/informacio_camps_treball/index.html
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/camps_de_treball_internacionals/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/
mailto:mobilitatbages@oficinajove.cat


 

 

 

CASALS I ESTADES D’ESTIU 
 
 
 CAMPUS ROCK – PRADES 2021 
 

El Campus Rock són unes colònies musicals de pop-rock per a joves que es fan des 

de l’any 2000. Hi participen joves músics de tots els instruments tant elèctrics com 

acústics i la veu. La música està present tota la jornada, siguin les classes, els tallers 

o els concerts d’alumnes. Les classes són sempre en grup amb la guia de tutors 

d’instruments per millorar i superar dificultats. Els tallers són creatius, com el “Taller 

de composició de cançons” i els dóna una figura reconeguda de la matèria. Per 

participar, és recomanable tenir uns coneixements mínims de dos anys de pràctica. 

INSCRIPCIÓ: http://oasislgtb.org/ca/colonies-2021/ 

 
 COLÒNIES D’ESTIU PER A ADOLESCENTS LGTB 

 
OASIS Si ets lesbiana,gai,bisexual o trans. Vine a les nostres colònies d’estiu ! 

Podràs passar una setmana amb altres joves com tu i educadors/ es que també son 

LGTB. El programa d’activitats és molt variat; activitats creatives, de natura, 

esportives, lúdiques, de reflexió i de creixement.  

 
DATES: de 5 al 10 de juliol  
 
EDAT: Joves nascud*es entre entre el 2003 i 2008 
 
PREU: El preu de les colònies és de 310 €  
 
LLOC: Osona   

 
* Les inscripcions seran del 24/04/2020 al 14/05/2020 
 

+ INFO : http://oasislgtb.org/ca/colonies-2021/ 
 

 
 

http://oasislgtb.org/ca/colonies-2021/
http://oasislgtb.org/ca/colonies-2021/


 

 
LLEURE 2000 

 
LLEUREDOSMIL la combinació ideal per a gaudir de moments especials amb els 

nostres amics, familiars, educadors... en el marc incomparable de la nostra terra. 

LLEURE, temps lliure del que disposem per fer alguna cosa no relacionada amb la 

feina o les ocupacions quotidianes. 

DOS MIL, idees, emocions, famílies, projectes, activitats, persones, temporades, 

jocs, amics, aventures, rialles, paisatges, escoles... 

Un estiu més tenim les colònies d’estiu que els teus fills i filles mai oblidaràn! 

• Camp Rock Macedònia – les millors colònies musicals 

• Campus d’intel·ligència emocional VEIE – on aprendre a gestionar i 

reconèixer les emocions 

• Summer camp School – colònies 100% en anglès amb tocs de música 

+  IINNFFOO  ::  www.lleuredosmil.com 
 
 
LLEURE EIX ESTELS 

COLÒNIES D'ESTIU!!! 

Treu-li suc a l'estiu! Les millors propostes de colònies d'estiu per divertir-se i 

aprendre. 

Les colònies d’estiu d’Eix Estels van molt més enllà d’unes activitats divertides. 

Dissenyades en base a la seva pròpia experiència, tenint molt presents els nous 

models socials cooperatius i de solidaritat i sempre atents a les aportacions 

generoses dels milers de pares i mares que cada any ens fan confiança. Un 

programa pensat perquè el vostre fill/a aprengui a fer, a ser, a viure i a conviure. 

Podràs trobar moltes propostes; Anglès + multiactivitats, Anglès + classe, 

Multiactivitats, Stage creatiu amb Àlex Monner i Teatre amb Joan Pera !!! 

IINNFFOO  :: www.eixestels.com/ 93.265.27.86 

 

http://www.lleuredosmil.com/colonies-camprock-2019_ca.php
http://www.lleuredosmil.com/camp-VEIE-ca.php
http://www.lleuredosmil.com/camp-VEIE-ca.php
http://www.lleuredosmil.com/
http://www.eixestels.com/


 

 

ROSA DELS VENTS 
 

A Rosa dels Vents trobaràs tota la informació necessària per a triar les millors 
colònies d’estiu amb les millors activitats. 
Oferim estades en equipaments educatius situats a zones de gran riquesa natural i 

cultural on fer activitats d’aigua, d’aventura, esportives, d’equitació, de motor... i 

també, programes combinats amb classes d’anglès i d’immersió lingüística per a 

practicar un nova llengua sense deixar de divertir-se! 

 

Aquest estiu seràs protagonista de l’aventura que més t’agradi, tu tries! 

 
++  IINNFFOO  :: http://coloniesdestiu.rosadelsvents.es - 93 409 20 71 - 902 200 005 
 
 
 
PERE TARRÉS  

 
Han estat treballant de valent i amb molta il·lusió en noves i sorprenents 

experiències, on divertir-se, riure, créixer, conviure i sentir-se estimat es 

converteixen en l’objectiu de tots aquells que formem part d’aquest gran 

projecte, les colònies d’estiu de la Fundació Pere Tarrés. 

Fan colònies temàtiques de moltes opcions: 

Futbol, rugby, art, Mallorca, Menorca, Anglès, Aventura, Ball, Cinema, Cuina, 

Disseny de videojocs, Esportives, Hípica, Màgia, Disseny de moda.... i moltes coses 

més! 

 
++  IINNFFOO  ::  https://www.peretarres.org/estiu/colonies 
 

 

 

 

 

http://coloniesdestiu.rosadelsvents.es/
https://www.peretarres.org/estiu/colonies


 

 

 

 


