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C. C. Sant Sebastià, 11 (TOC)
Tel. 93 893 77 77
08800 Vilanova i la Geltrú
sij.garraf@oficinajove.cat
www.oficinajovegarraf.cat

www.oficinajovegarraf.cat

Activitats culturals i esportives, cursos i
cursets, concerts i festivals, festes majors i
petites... tot el que t’ofereix la comarca del
Garraf, aquest estiu.
Si vols més informació, o confirmar una activitat, pots consultar pàgines web i telèfons
de referència o visitar els serveis d’informació juvenil locals i comarcal.
Pots descarregar la guia online des de
www.oficinajovegarraf.cat
www.ccgarraf.cat

Informació proporcionada per les
regidories de Joventut del Garraf
Coordinació, dissseny i maquetació
a càrrec de l’Oficina Jove Garraf
i el Servei Comarcal de Joventut
Juny 2019

CANYELLES

ESTIU JOVE, ESTIU ACTIU
Activitats dirigides a les persones joves del
municipi per gaudir de l’estiu.
Edats: de 12 a 16 anys
Dates: de l’1 al 19 de juliol
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove de Canyelles
Preu: Gratuït
Inscripcions: Espai Jove Canyelles i a
joventut@canyelles.cat
(mínim 10 inscripcions)
Organitza: Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Canyelles
COLÒNIES FOTOGRÀFIQUES.
FOTOGRAFIA A LA NATURA
Agafa la càmera de fotos i el sac de dormir
i vine a passar 7 dies a la Casa de Colònies
El Pinar, a Canyelles. Posaràs en pràctica
les
teves
habilitats
fotogràfiques.
Aprendràs fent fotografia de paisatge,
retrat, nocturna, light painting, bodegó,
fotogrames... Encara que sempre estarem
fent fotos no ens oblidarem de la piscina,
l’observació d’estels, les excursions, la
platja i les passejades pel poble.
Edats: de 14 a 17 anys
Dates: del 7 al 13 de juliol
Horari: 7 dies (6 nits)
Lloc: Camí del Pinar, 100. A la casa de
colònies El Pinar.
Preu: 580 € (522€ amb el Carnet Jove)
Inscripcions: Obertes fins el 10 de juny.
Per matricular-se cal enviar correu
electrònic a info@iefc.cat
Organitza: Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya (IEFC)
https://www.iefc.cat/
SORTIDA A PORTAVENTURA
Activitats dirigides a les persones joves del
municipi per gaudir de l’estiu.
Edats: de 12 a 16 anys (menors de 12 anys
han de venir amb acompanyant)

ACTIVITATS CULTURALS
8a FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU
El certamen, que arriba a la vuitena edició,
servirà, un any més, per donar la
benvinguda a l'estiu i comptarà amb els
ingredients tradicionals com són parades
amb
productes
esotèrics,
pedres,
tarotistes, bruixes i la font màgica, a banda
d'un correfoc i ball de revetlla. Durant la
Fira s'espera, a més, l'arribada de la Flama
del Canigó.
Edats: totes les edats
Dates: 23 de juny
Horari: de les 17 h a les 2 h de la
matinada
Lloc: Centre de Canyelles
Preu: Gratuït
Organitza: Ajuntament de Canyelles
www.canyelles.cat
EMPALMADA JOVE (ACTES DE FESTA
MAJOR 2019)
Activitats dirigides a les persones joves del
municipi per gaudir de l’estiu.
Edats: de 16 a 25 anys i més
Dates: 19 de juliol
Horari: de 2.30 h a 5.30 h del matí
Lloc: Bassa d’en Llot
Preu: Gratuït
Organitza: Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Canyelles
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ACTIVITATS D’OCI I LLEURE

Dates: a confirmar (entre l’1 i el 19 de
juliol)
Horari: sortida a les 8 h fins les 20 h
Lloc: Port Aventura, Vilaseca (Tarragona)
Preu: s/d
Inscripcions: Espai Jove Canyelles i a
joventut@canyelles.cat
(mínim 20 inscripcions)
Organitza: Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Canyelles

Actes
culturals,
ball,
empalmada,
l’alternativa tot dintre del programa de
Festa Major 2019, en honor a Santa
Magdalena.
Edats: activitats per a totes les edats
Data: al voltant del 22 de juliol
Preu: gratuït
Organitza: Ajuntament de Canyelles
www.canyelles.cat

CURSOS NOMÉS D’IDIOMES
CURSOS D’ALEMANY PER L’OCUPACIÓ
Es tracta de cursos semi-intensius
d’aprenentatge inicial d’aquesta llengua
germànica, enfocats a la inserció laboral.
Edats: a partir dels 16 anys
Dates: reunió informativa 7 de juny a les
11 h a l'Espai de la Gent Gran
Preu: Gratuït
Inscripcions: OAC de l'Ajuntament de
Canyelles (Plaça Onze de Setembre,
1), de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, o
bé a través del telèfon 93 897 30 11 o del
correu electrònic a serloc@canyelles.cat.
Organitza: Àrea d’Ocupació de
l’Ajuntament de Canyelles
www.canyelles.cat

CANYELLES

FESTA MAJOR DE CANYELLES 2019
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CUBELLES

PACK ANTIAVORRIMENT VIII
Activitats d’estiu per a persones joves.
Edats: joves que inicien 1r d’ESO fins a 4t
d’ESO
Dates: de l’1 al 25 de juliol
Horari: de dilluns a dijous de 10.30 a
13.30 h
Lloc: Espai Jove i altres
Preu: 5 € activitat ordinària / 10 €
activitat extraordinària (caiac, paddle i
surf) / 25 € Sortida a l’Aqualeon
Inscripcions: A l’Espai Jove de 16.30 a 19
h. Centre Social (C. Joan Roig i Piera, 35). 93 895 03 61 – joventut@cubelles.cat
Organitza: Ajuntament de Cubelles. Servei
de Joventut
XI FESTA JOVE
Activitats diverses: tornejos de skate,
scooter i 3x3 bàsquet. Festa de l’escuma,
concerts,... mira les nostres xarxes socials
per saber el programa (Twitter, Facebook i
Instagram).
Edats: totes les edats
Dates: 5, 6 i 13 de juliol
Horari: diversos horaris
Lloc: Parc del Prat de Cubelles
(Skatepark)
Preu: gratuït
Inscripcions: www.espaijove.cubelles.cat
93 895 03 61 joventut@cubelles.cat
Organitza: Ajuntament de Cubelles. Servei
de Joventut

ACTIVITATS CULTURALS
AQUEST ESTIU POSA’T A LA PELL DELS
ARTISTES DE CIRC AL CHARLIE RIVEL
Vine a descobrir l’Exposició Permanent del
Pallasso Charlie Rivel. Junts descobrirem el
maquillatge, els peculiars vestuaris i el
cèlebre udol del popular pallasso
cubellenc. Vine, aprèn i gaudeix dels jocs i

tallers de circ. Posa’t a la pell dels artistes
provant els malabars, diàbolos i altres
estris relacionats amb el circ. Informa’t de
les activitats i tallers per conèixer la festes
majors d’estiu de Cubelles. Cal reserva
prèvia.
Edats: totes les edats
Dates: del 26 de juny al 26 de juliol, i del
6 al 9 d’agost
Horari: de dimarts a divendres, de 10 h a
13 h i dijous, de 17 h a 19 h
Lloc: Pl. del Castell, 1
Preu: 1,50€ entrada general (consultar
descomptes per edats)
Inscripcions: fins a exhaurir places, a
charlierivel@cubelles.cat o per telèfon 93
895 25 00. De dimarts a divendres, de 10 a
14 h. Més informació a l’espai blog:
http://charlierivel.cubelles.cat o a l’espai
web www.cubelles.cat
Organitza: Exposició Permanent del
Pallasso Charlie Rivel. Ajuntament de
Cubelles
FESTA MAJOR PETITA
Vàries activitats, correfoc, concerts...
Edats: totes les edats
Dates: al voltant de la festivitat de Sant
Abdó i Sant Sénen (30 juliol)
Lloc: Cubelles
Preu: gratuït
www.cubelles.cat
Organitza: Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Cubelles
FESTA MAJOR 2019
Vàries activitats, correfoc, concerts, focs
artificials...
Edats: totes les edats
Dates: al voltant de la festivitat de la
Mare de Déu d’agost, Santa Maria (15
d’agost)
Lloc: Cubelles
Preu: gratuït
www.cubelles.cat
Organitza: Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Cubelles
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SURF CAMP
Classes de surf i surfskate de dilluns a
divendres: classes pràctiques, teòriques i
de seguretat.
Edats: fins als 18 anys
Dates: del 24 de juny al 31 d’agost
Horari: de 9 a 14 h
(opció menjador fins les 16 h)
Lloc: SPOT SURF (Plaça Pere IV. Platja de
la Mota de Sant Pere, Cubelles)
Preu: des de 150 €
Inscripcions: info@spotsurf.net
693 003 928
Organitza: SPOT SURF
https://spotsurf.net/servicios/surf-campverano/
CAMPUS DE BÀSQUET
Un any més el Club Bàsquet Cubelles tenim
preparat un Campus d’estiu d’allò més:
Bàsquet, Poliesportiu, piscina, platja,
excursions, trobades, cinema... Us ho
penseu perdre?
Edats: fins als 16 anys
Dates: del 25 de juny al 9 d’agost
(7 setmanes)
Horari: de 8 a 9h horari acollida // de 9 a
14 h horari campus matíi // de 14 a 15.30
h horari carmanyola // activitat extra
“Fun English” de 15 a 17 h
Lloc: Poliesportiu de Cubelles
Preu: diferents preus, a consultar (segons
les setmanes, germans/nes, persones
sòcies, excursions, etc.)
Inscripcions: a través de la web
www.cbcubelles.com o a l’oficina del
club, dilluns, dimecres i divendres, de
17.30 a 19 h
activitats.cbcubelles@gmail.com
Tel. 627437052. (Pepe, director tècnic)
Organitza: Club Bàsquet Cubelles

CAMPUS D’HOQUEI
Aquest estiu torna el Campus Més Que OK i
estaríem molt contents que poguéssiu viure
aquesta fantàstica experiència. Tenim més
força que mai i us portarem moltes
novetats, a què esteu esperant?
Edats: fins als 14 anys
Dates: del 25 de juny al 9 d’agost. (7
setmanes)
Horari: de 8 a 9h horari acollida // de 9 a
14 h horari campus matíi // de 14 a 15.30
h horari carmanyola // activitat extra
“Fun English” de 15 a 17 h
Lloc: Poliesportiu de Cubelles
Preu: diferents preus, a consultar (segons
les setmanes, germans/nes, persones
sòcies, excursions, etc.)
Inscripcions: a través de la web
www.cbcubelles.com o a l’oficina del
club, dilluns, dimecres i divendres, de
17.30 a 19 h
activitats.cbcubelles@gmail.com
cpcubelles@gmail.com
Tel. 627437052. (Pepe, director tècnic)
Organitza: Club Patí hoquei Cubelles i
Club Bàsquet Cubelles
ACTIVITATS DIRIGIDES DE ZUMBA A LES
PLATGES DE CUBELLES
Masterclass de Zumba – Núria Rodríguez.
Zumba Next Rising Presenter Finalist 2018.
Campionat mundial de Zumba Orlando.
Edats: activitat oberta a tothom
Dates: de l’1 de juliol al 30 d’agost
Horari: de 19.30 a 20.30 h
Lloc: Platges de Cubelles. Consultar
www.cubelles.cat
Preu: gratuït
Inscripcions: no cal realitzar inscripció
Organitza: Ajuntament de Cubelles
Turisme Cubelles
http://turisme.cubelles.cat
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ACTIVITATS ESPORTIVES

TECNICUBIS (TECNIFICACIÓ I
PERFECCCIONAMENT DE BÀSQUET)
El Club Bàsquet Cubelles posarà en marxa
el 3er Campus de tecnificació i
perfeccionament.
Creiem
en
la
importància d´aquesta base perquè són
classes de vital importància ja que
l´evolució dels nens es palpa l´instant, el
Campus TECNICUBIS tindrà una durada de
44 hores, les quals treballarem tots els
aspectes principals del nostre esport. El
curs serà realitzat per gent experta en
aquest àmbit capitanejada per: Vicky
Marcos i Pepe Cabedo (entrenadors del
C.B.Cubelles).
Edats: fins a sènior
Dates: de l’1 de juliol al 2 d’agost
(7 setmanes)
Horari: de 17.30 a 19 h cada dia
Lloc: Poliesportiu de Cubelles
(Pavelló de bàsquet nou)
Preu: 230 € les 5 setmanes. Setmanes
soltes 50€ per setmana
Inscripcions: a través de la web
www.cbcubelles.com o a l’oficina del
club, dilluns, dimecres i divendres, de
17.30 a 19 h
activitats.cbcubelles@gmail.com
Tel. 627 437 052. (Pepe, director tècnic)
Organitza: Club Bàsquet Cubelles

CENTRES D’ESTUDI
CENTRE D’ESTUDIS MARCH
Classes d’ESO, Batxillerat, proves d’accés
a grau mitjà, proves d’accés a grau
superior, Geso, Tallers d’informàtica i
mecanografia amb diploma i idiomes,
anglès i francès. També ofereixen packs:
Repàs + Informàtica; Repàs + Anglès o
Francès; Informàtica +Anglès o Francès.
Dates: juny, juliol, agost i setembre
Obrim tots els mesos de l’any
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h de
dilluns a divendres
Lloc: Centre d’Estudis March,
C. Joan de la Salle, 1 (al costat de l’Escola
Charlie Rivel)
Preu: consultar tarifes i promocions
Inscripcions: de dilluns a divendres de 10 a
13 h i de 17 a 20.30 h
cestudis.march@gmail.com - 93 138 49 98
– 699 220 382 – 658 246 392
CURS INTENSIU FIRST CERTIFICATE
Preparació per al FCE Examen 27 de juliol
a Barcelona.
Dates: 26 de juny a 26 de juliol
Horari: dilluns, dimecres i divendres de
10.30 a 12 h.
Lloc: Academia Piramide Cubelles
Preu: 120 €
Inscripcions: 630 805 106 (Eva)
secretaria@piramideidiomas.com

SERVEIS PER A JOVES
ESPAI JOVE CUBELLES
Punt d’informació juvenil, lloc de trobada,
connexió a Internet...
Lloc: Centre Social.
C. Joan Roig i Piera, 3-5
Tel. 93 895 03 61
Horari d'hivern: de dilluns a dijous de
16.30 a 19.30 h
Horari d'estiu: De dilluns a divendres de
10.30 a 13.30 h
Troba'ns a Facebook, Twitter i Instagram
Whatsapp 628834296
http://espaijove.cubelles.cat
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CUBELLES

PRACTICA SURF ELS DISSABTES
Curs anual de surf i surfskate, classes
setmanals.
Edats: fins als 18 anys
Dates: durant tot l’estiu, cada dissabte
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: SPOT SURF (Plaça Pere IV. Platja de
la Mota de Sant Pere, Cubelles)
Preu: 75€/mes
Inscripcions: info@spotsurf.net
693 003 928
Organitza: SPOT SURF
https://spotsurf.net/servicios/curso-surfsurfskate-hasta-18-anos/

OLIVELLA

FESTIVAL FEEL CHILL EXPERIENCE
Un festival d’enfocament holístic. A l’estil
de la filosofia “Slow Life”.
Pensat en un entorn natural , per gaudir i
compartir en família. A més d’escoltar
música, es pot participar en diferents tipus
d’activitats educatives i sostenibles.
Edats: totes les edats
Dates: 15 i 16 de juny
Horari: tot el dia
Lloc: nucli antic del municipi
Preu: gratuït
Organitza: Feel Chill
https://www.feelchillexperience.com
feelchillexperienceinfo@gmail.com
ESTIVA’T
Activitats d’estiu per a persones joves.
Edats: fins als 14 anys
Dates: de dimarts a dijous (del 2 al 18 de
juliol)
Horari: de 10 a 14 h (excepte dies de
sortides)
Lloc: Local de Joves “El Punt” i activitats
fora del municipi
Preu: 80 €
Inscripcions: Servei de Joventut de
l’Ajuntament d’Olivella. 93 896 84 99.
Organitza: Ajuntament d’Olivella
www.olivella.cat
joventut@olivella.cat

ACTIVITATS CULTURALS
10a MOSTRA D’ESPECTACLES AL CARRER

Festival d’espectacles familiars de circ,
teatre, clown,....
Edats: totes les edats
Dates: 8 i 9 de juny

Horari: dissabte de 19 a 23.30 h i
diumenge de 18.30 a 21.30 h
Lloc: carrers i places del casc antic
Preu: gratuït
Inscripcions: no calen
Organitza: Servei de Cultura de
l’Ajuntament d’Olivella. 93 896 84 99.
www.olivella.cat
cultura@olivella.cat
FESTA MAJOR D’OLIVELLA
Focs, cercaviles, música i ball, activitats
per a tots els públics.
Edats: totes les edats
Dates: 26, 27 i 28 de juliol
Horari: tot el dia
Lloc: carrers i places del Casc Antic i
Plaça Catalunya de Mas Milà
Preu: gratuït
Organitza: Servei de Cultura de
l’Ajuntament d’Olivella i Comissió de
Festes
www.olivella.cat
cultura@olivella.cat

ACTIVITATS ESPORTIVES
TEMPORADA D’ESTIU 2019 DE LA
PISCINA MUNICIPAL

Temporada d’estiu, activitats i cursets a la
piscina municipal.
Edats: totes les edats
Dates: del 15 de juny a l’1 de setembre
Horari: d’11 a 20 h
Lloc: Piscina Municipal d’Olivella
Preu: segons activitat
Inscripcions: a la Piscina Municipal
d’Olivella, 686 660 202
Organitza: Piscina Municipal de
l’Ajuntament d’Olivella
www.olivella.cat
esports@olivella.cat
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ACTIVITATS D’OCI I LLEURE

ACTIVITATS MUSICALS
SONS SOLERS
Un Slow Festival d’estiu amb música de
proximitat i un ambient especial. Enguany
Joan Dausà, Joan Miquel Oliver, Pavvla,
Delafé DJ i Intana. Amb espai gastronòmic,
zona chill out, cocteleria.
Dates: 12 de juliol
Lloc: Finca Mas Solers, Les Roquetes
Hora: 20 h
Preu: 35 €
Organitza: Finca Mas Solers
www.sonsolers.cat

FESTA MAJOR DE SANT PERE
Els actes més destacats són la traca d'inici
de festa, llançament de morterets i repic
de campanes, la ballada de bastons per les
masies de Ribes, cercaviles, castell de focs
des del nucli històric de Sota-ribes, anada i
sortida d'ofici i cercavila infantil.
Edats: totes les edats
Dates: actes principals el 28 i 29 de juny
Lloc: Ribes
Organitza: Comissió de Balls Populars i
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
www.santperederibes.cat

BARRAQUES DE RIBES
Les Barraques de RIBES neixen l’any 2010.
Tenen com a objectiu ampliar l’oferta
cultural i festiva pels voltants de Festa
Major, oferint actuacions musicals,
culturals i activitats per a tothom. El 15 de
juny hi ha una cita per escalfar motors, La
Prèvia!
Dates: 15 de juny i del 26 al 30 de juny
Horari: vespres i nits
Lloc: Pl. Marcer
Organitza: Els Xulius, Ger, Ball de Diables
de Ribes, Colla Jove, Ball de Diables de
Ribes i Assamblea de Joves de Ribes
www.facebook.com/Barraques-de-RIBES135407393138829

RUA SUMMER CARNAVAL
Enguany es celebra la desena edició de la
Rua de Carnaval d’estiu on trobaràs unes
1.800 persones desfilant amb carrosses,
comparses i batucades. També hi haurà
concerts, desfilades i altres espectacles.
Edats: adreçat a totes les edats
Dates: 12, 13 i 14 de juliol
Lloc: Sortida carrer Roger de Flor i
recorregut pels carrers de Les Roquetes
Inscripcions: Centre Cívic de Les Roquetes
Organitza: Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, Entitat Roquefestes i UCER
https://www.facebook.com/events/41027
4122853506/
www.ruasummercarnaval.com

ACTIVITATS CULTURALS, D’OCI I
LLEURE
FESTA MAJOR DE SANT JOAN
Els actes més destacats són el pregó i la
traca d'inici, cercaviles de balls populars,
castell de focs, toc de matinades, exhibició
de colles i cercavila "coll avall".
Edats: totes les edats
Dates: 23 i 24 de juny
Lloc: Les Roquetes del Garraf
Organitza: Associació de festes i
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
www.santperederibes.cat

CENTRES D’ESTUDI
CENTRE D’ESTUDIS SANTA EULÀLIA
Reforç escolar i proves d’accés, totes les
matèries. Informàtica i mecanografia.
Intensius d’idiomes d’anglès i francès.
Edats: A partir de 5 anys
Dates: A partir del 25 de Juny
Horari: De 9 a 13 h i de 17 a 20 h
Lloc: C. Menéndez Pelayo, 44
Preu: A consultar
Inscripcions: tel. 93 128 83 47
www.santaeulaliaestudis.com
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SANT PERE DE RIBES

SANT PERE DE RIBES

SITGES

ESTADES D’AVENTURA
Estada a l’Alberg Roques Blanques de la
Vall de Ribes amb el Centre Excursionista
de Catalunya . Es faran activitats com vies
ferrades, orientació 2.0, rocòdrom,
excursions i una nit d’acampada. Per a
dubtes i més informació de l’activitat es
pot contactar amb Jordi Llàcer al
619.469.518 o a infants@cec.cat
Edats: de 13 a 17 anys
Dates: del 26 al 30 de juny
Lloc: Ribes de Freser (Vall de Ribes)
Preu: 318 €
Inscripcions: per inscripcions podeu trucar
al Centre Excursionista de Catalunya al
933 15 2 311 en horari d’oficina, de dilluns
a divendres de 10.30 a 13 h i de 16.30 a
21.30 h
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges amb el Centre
Excursionista de Catalunya
espaijovesitges.blogspot.com
ESTIU JOVE: SURF I PADDLE SURF
T’agrada el mar? Aprèn a fer surf i paddle
surf amb monitors experts! Nocions sobre
la posició, rem i posar-se en peus. També
aprendràs a lliscar dempeus per l’aigua
d’una forma divertida!
Edats: de 13 a 17 anys
Dates: de l’1 al 5 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Platges de Sitges
Preu: 60 €
Inscripcions: del 30 de maig al 21 de juny
a l’Espai Jove C. Josep Soler i Tasis, 4
Matins de dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Tel. 93 894 20 47 - espaijove@sitges.cat
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges amb la col·laboració de
Sitges Surf Club
espaijovesitges.blogspot.com

ESTADES CIENTÍFIQUES AL LITORAL –
SITGES 2019
Els participants tindran l’oportunitat
d’estudiar la biodiversitat marina i litoral
d’una forma amena, mitjançant el treball
de camp pràctic, tot fent esnòrquel a les
platges, passejades per la costa i navegant
per les cales. Coneixeran les espècies
autòctones i exòtiques de la zona i
estudiaran la seva importància i els efectes
que tenen sobre els ecosistemes.
Edats: dels 14 als 17 anys
Dates: de l’1 al 14 de juliol
Horari: complet
Lloc: Litoral de Sitges
Preu: 380 €
Inscripcions: reserves@anellides.com
Organitza: Anèl·lides, serveis ambientals
marins
https://anellides.com/event/camp-detreball-sitges/
ESTIU JOVE AL RETIRO
Activitats musicals (iniciació, piano,
bateria, guitarra, saxo, trompeta, trombó,
combos, tallers de perfeccionament i
treball de secció), taller de teatre per a
joves, dibuix i pintura.
Edats: dels 13 als 18 anys
Dates: de l’1 al 19 de juliol
Horari: de 9 a 14 h o de 16 a 19 h
Lloc: Societat Recreativa El Retiro (Aules i
Jardins). C. Àngel Vidal, 17
Preu: depèn de l’activitat, bono 50 €
Inscripcions: del 27 de maig al 22 de juny
Tardes, de dilluns a dijous de 15h a 20 h
elretiro.activitatsculturals@gmail.com
Organitza: Caixa Escènica de la Societat
Recreativa El Retiro.
www.elretirositges.com/la-caixa-escènica
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ACTIVITATS JUVENILS

ESTIU JOVE: CAIAC DE MAR I BIGSUP
T’agrada el mar i passar-ho bé? Vine i
podràs
adquirir
els
coneixements
necessaris per poder moure’t amb caiac
sobre l’aigua! També anirem amb una taula
de Paddle Surf gegant on poden anar fins a
12 persones, diversió assegurada!!!
Edats: de 13 a 17 anys
Dates: del 15 al 19 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Platges de Sitges
Preu: 60 €
Inscripcions: del 30 de maig al 21 de juny
a l’Espai Jove C. Josep Soler i Tasis, 4
Matins de dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Tel. 93 894 20 47. espaijove@sitges.cat
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges amb la col·laboració de
Sitges Surf Club
espaijovesitges.blogspot.com
ESTIU JOVE: TROTA L’ESTIU!
Descoberta del món del cavall i
l’equitació, classes per poder tenir cura del
cavall i poder muntar, excursions, taller de
psicologia del cavall...
Edats: de 13 a 17 anys
Dates: del 22 al 26 de juliol

Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Fundació la Granja de Sitges
Preu: 60 €
Inscripcions: del 30 de maig al 21 de juny
a l’Espai Jove C. Josep Soler i Tasis, 4
Matins de dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Tel. 93 894 20 47. espaijove@sitges.cat
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges
espaijovesitges.blogspot.com
TALLER FES-TE LA TEVA SAMARRETA DE
FESTA MAJOR
Porta la teva samarreta (i si en tens
d’altres anys que no et posis ja, porta-les
també) i t’ajudarem a transformar-la
perquè et quedi ben xula per la Festa
Major! Podràs retallar-la, cosir-li altres
peces de roba, cintes...
Edats: dels 13 als 17 anys
Dates: 30 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Espai Jove. C. Josep Soler i Tasis, 4
Preu: 8 € (cal que cadascú es porti una
samarreta)
Inscripcions: del 28 de maig al 25 de juny
a l’Espai Jove. Matins de dimarts i dijous
de 10 a 14 h i tardes de dilluns a divendres
de 16 a 20 h. Tel. 93 894 20 47
espaijove@sitges.cat
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges
espaijovesitges.blogspot.com

ACTIVITATS MUSICALS
CLÀSSICA AL RACÓ DE LA CALMA
Concerts al Racó de la Calma de música
clàssica amb el guanyadors del Concurs
Mirabent Magrans de cant i cambra
Edats: totes les edats.
Dates: 11, 18 i 25 de juliol i 1, 8 i 29
d’agost
Horari: vespre i nit
Lloc: Racó de la Calma
Preu: 12 €
Organitza: Ajuntament de Sitges/Museus
de Sitges
www.sitges.cat/cultura
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ESTIU JOVE: REVOLUCIONA’T, FEM CIRC!
Els dies que l’activitat es desenvolupi a
l’Espai Jove farem activitats com clown i
malabars, i els dies que anem a la Carpa
Revolució, farem activitats aèries (trapezi
i teles), equilibris i acrobàcia.
Edats: de 13 a 17 anys
Dates: del 8 al 12 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Espai Jove de Sitges C. Josep Soler i
Tasis, 4 i Carpa Revolució (Ribes)
Preu: 60 €
Inscripcions: del 28 de maig al 25 de juny
a l’Espai Jove. Matins de dimarts i dijous
de 10 a 14 h i tardes de dilluns a divendres
de 16 a 20 h. Tel. 93 894 20 47
espaijove@sitges.cat
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges
espaijovesitges.blogspot.com

BARRAQUES DE SITGES
Espai festiu i de concerts gestionat per
entitats de Sitges, enguany actuaran Suu,
Els Catarres, Obeses, Roba Estesa...
Edats: totes les edats
Dates: del 17 al 19 d’agost
Horari: vespre i nit
Lloc: Passeig de la Ribera
Preu: activitats gratuïtes
Organitza: Agrupació de Ball Populars de
Sitges, Prado, Retiro, Ateneu Popular, La
Saca i la Colla Jove de Castells
@BarraquesSitges

ACTIVITATS CULTURALS
FESTA DE LA POESIA
Homenatge col·lectiu i alhora intimista a
set poetes, amb activitats diverses,
cercaviles, recitals poètics, concerts
intimistes...
Edats: totes les edats
Dates: 5, 6 i 7 de juliol
Horaris: consultar
Lloc: carrers de la vila, Racó de la calma,
Societat El Retiro...
Preu: la majoria d’actes són gratuïts
Organitza: Ajuntament de Sitges/Museus
de Sitges
www.festapoesiasitges.cat
FESTA MAJOR DE SITGES
La Festa Major en honor a Sant Bartomeu i
a Sant Tecla ha estat declarada Festa
Patrimonial d'Interès Nacional per la
Generalitat de Catalunya. Música, balls,
cercaviles, barraques...
Dates: actes principals el 23 i 24 d’agost

Preu: activitats gratuïtes
Organitza: La Comissió de Festa Major i
Santa Tecla i l’Ajuntament de Sitges
www.sitgesfestamajor.cat
NIT DE FOC
Cercavila de foc amb l’Espetegafoc més
colles convidades. També hi ha timbalada i
concerts.
Dates: 14 de setembre
Preu: activitat gratuïta
Organitza: La Comissió de Festa Major i
Santa Tecla i l’Ajuntament de Sitges
www.sitgesfestamajor.cat
FESTA MAJOR DE SITGES
Just un mes després de la Festa Major, la
gent de Sitges torna a sortir al carrer per
celebrar la festivitat de la patrona de la
vila, Santa Tecla. Folklore, concerts,
cercaviles...
Dates: 22 i 23 de setembre
Preu: activitats gratuïtes
Organitza: La Comissió de Festa Major i
Santa Tecla i l’Ajuntament de Sitges
www.sitgesfestamajor.cat

ACTIVITATS D’OCI I LLEURE
ESPLAI D’ESCACS D’ESTIU
Durant una hora i mitja diària (de dilluns a
divendres), podreu gaudir dels escacs al
jardí del Casino Prado, en dues modalitats,
que es poden combinar, jugar partides (1
campionat per setmana) o classes d’escacs
(nivell inicial i avançat).
Edats: fins a 16 anys
Dates: de 1 al 19 de juliol
Horari: de 18.30 a 20 h
Lloc: Jardí del casino Prado. Carrer de
Francesc Gumà, 6-14
Preu: només jugar 20 € / setmana i classes
d’escacs 30 € / setmana (inicial) / 40 €
/setmana (avançat)
Inscripcions: aferretsoler@gmail.com. Tel.
938942503
Organitza: Penya d’Escacs del Casino
Prado de Sitges
www.penyaescacscp.com
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PROGRAMACIÓ TALENT LOCAL
Espai de concerts i espectacles de dansa
amb intèrprets locals
Edats: totes les edats
Dates: del 19 de juliol al 4 d’agost
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: Jardins de Terramar
Preu: accés lliure
Organitza: Ajuntament de Sitges
www.festivaljardinsterramar.com

ROBOTS, PROGRAMACIÓ I
MATEMÀTIQUES
Taller que té per objectiu la resolució de
reptes matemàtics a través de la
programació feta amb l’entorn Scratch 3.0
i robots de Lego Educació. Els continguts
s’adequaran al nivell dels alumnes. Els
grups es formaran amb alumnes del
mateix nivell educatiu.
Edats: alumnes de secundària
Dates: juliol
Horari: Taller de 10 hores en total, de
dilluns a divendres, dues hores diàries en
horari de matí o de tarda
Lloc: RobotSitges.
C. Verge Perpetu Socors, 22
Preu: 110 €
Inscripcions: Tel. 669 695 696 /
info@robotsitges.com
Organitza: RobotSitges
www.robotsitges.com/robòtica-i-scratch
V SUMMER DANCE MN
Curs intensiu d’estiu: ballet – dansa
contemporània, taller coreogràfic,
repertori clàssic, puntes i grans salts.
Mestres internacionals. Nivell elemental,
mig i preprofessional.
Edats: fins als 25 anys
Dates: de l’1 al 12 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9.45 a
16 h

Lloc: Institute of the Arts Barcelona.
C. Ramon Dalmases, 18
Preu: 1 setmana 300 €, 2 setmanes 500 €
Inscripcions:
summerdance@tourjoveballet.com
Organitza: Tour jove ballet i Associació
prodancat
www.tourjoveballet.com/summer-dance
TALLER DE COSTURA UPCYCLING
Estil,
moda,
disseny...
t’agradaria
aprendre a fer la teva roba mentre
recicles? Aprèn a cosir a mà i a màquina i
emporta’t posada una peça totalment
personalitzada. Vine a desconnectar una
estona en un taller de costura molt random
i ple de petits tresors...
Edats: fins als 20 anys
Dates: juny, juliol, agost i setembre
Horari: 8 h mensuals a escollir
Lloc: es facilitarà l’adreça concreta
Preu: 100 € ús d’eines i material bàsic
inclòs
Inscripcions: Kàtia
tel. 620 907 335
katia@robamelcor.cat
Organitza: Robamelcor
www.robamelcor.cat

ACTIVITATS ESPORTIVES
CAMPUS DE SURF I SKATE PER LES TARDES
Programa formatiu amb exercicis pràctics i
teòrics de Surf, Paddle Surf i Skate-Board
que permetran avançar ràpidament amb el
nostre apassionant esport. Gràcies a la
planificació del nostre programa i la seva
estructura l'evolució dels nostres alumnes
serà visible des del primer dia, amb
entrenaments elaborats segons el mètode
que
marquen
les
federacions
i
organitzacions, nacionals i internacionals.
Edats: fins als 15 anys
Dates: de l’1 juliol al 6 de setembre
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 19
h i de 17 a 20.30 h
Preu: 90 € o 95 € segons l’horari
Lloc: Platja d’Aiguadolç o Platja de la
Ribera
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INSTITUTE OF THE ARTS SUMMER
INTENSIVE
El summer intensive del IAB inclou 3
cursos (a escollir): teatre, dansa i teatre
musical. Les classes són en anglès amb el
professorat internacional dels graus
universitaris del centre.
Edats: des dels 16 anys
Dates: del 8 de juliol al 12 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, 9 a 16 h
Lloc: Institute of the Arts Barcelona.
C. Ramon Dalmases, 18
Preu: 230 €
Inscripcions: summer@iabarcelona.es
Organitza: IAB
www.iabarcelona.es

CASAL D’ESTIU HACIA EL SUP
Activitats esportives aquàtiques (surf,
paddle surf, caiac, Big SUP, snorkel, etc.) a
un entorn natural privilegiat com és el Parc
del Garraf i la seva costa. Grups reduïts i
ambient familiar. Oferim la possibilitat de
realitzar les setmanes o dies que es
desitgin.
Edats: fins als 16 anys
Dates: de l’1 al 26 de juliol
Horari: de 9 a 13.30 h o de 9 a 17 h
Lloc: Hacia el SUP. Club Nàutic Garraf
Preu: múltiples opcions segons
contractació de setmanes o dies i torn
horari. Descomptes per a residents a
Garraf i socis del Club Nàutic Garraf.
Inscripcions: info@haciaelsup.com o al tel.
639 649 569. Oficines del Club Nàutic
Garraf
Organitza: Club Esportiu i Escola Esportiva
Hacia el SUP
CURS DE WETPÀDEL
Curs de 3 dies de pàdel i 2 dies de piscina
Edats: dels 14 als 16 anys
Dates: per setmanes, del 25 al 28 de juny,
de l’1 al 5 de juliol, del 8 al 12 de juliol,
del 15 al 19 de juliol, del 2 al 6 de
setembre i del 9 al 13 de setembre
Horari: de 18 hores a 19 hores
Lloc: Piscina Municipal de Sitges.
Camí de la Fita, s/n
Preu: 45,70 € per setmana
Inscripcions: del 27 de maig fins el 21 de
juny de 2019
Organitza: Piscina Municipal de Sitges
CURSETS D’ESTIU HÍPICA OSO PONY 2019
Cursets d’estiu en una escola de referència
homologada per la federació catalana i
espanyola de hípica i per la secretaria
general d’esports. Realitzem activitats de
formació i aprenentatge dins del món de
l’equitació des de fa més de 20 anys. El
nostre objectiu és promoure

l’interès dels nens per aquest esport i pel
respecte a la natura i als animals. El nostre
programa d’activitats consisteix en la
pràctica de l’equitació, tallers, cura dels
ponis i cavalls, jocs de maneig, etc.
Totes elles adaptades a l’edat i nivell de
cada participant.
Edats: fins als 16 anys
Dates: del 24 de juny al 26 de juliol
Horari: de 9 a 13 h o de 9 a 17 h
Lloc: Masia Cal Estellar, s/n (Quintmar)
Preu: des de 120€ / setmana. Descomptes
per a socis i germans
Inscripcions: hipicasitges@gmail.com o als
tel. 658 275 779/ 610 442 611
Organitza: Escola d’equitació Oso PonyPony Club Sitges
ESPLAI D’ESTIU CBS
Esplai d’activitats esportives i lúdiques.
Sortides a la platja, piscina i altres centres
lúdics per fer activitat a l’exterior.
Edats: fins als 15 anys
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 o 9
h fins a les 13.30
Preu: 50 € cada setmana, mes les sortides
que són voluntàries
Lloc: Pavelló de Pins Vens, Piscina
municipal i platges de Sitges
Inscripcions: Oficines Club Bàsquet Sitges.
Pavelló de Pins Vens, C. Cardenal Vidal i
Barraquer, s/n
Organitza: Club Bàsquet Sitges
ESPLAI D’ESTIU 2019 DE SURF
Activitats de lleure que en uns entorns
naturals, fan gaudir a través del jocs a
l’aigua, a la sorra i a la piscina i d ela
pràctica d’esports com el surf, skateboard,
longboard & cruiser, Big sup i stand up
paddle.
Edats: fins als 15 anys
Dates: del 25 de juny al 6 de setembre
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h,
opció d’acollida gratuïta de 8.30 a 9 h
Preu: 135 € la setmana o 35 € el dia
Lloc: Platja d’Aiguadolç i Skatepark
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Inscripcions: Tel. 628 126 272,
info@sitgessurf.club o a C. Sant Pere, 21
Organitza: Sitges Surf Club
www.sitgessurf.club

Inscripcions: Tel. 628 126 272,
info@sitgessurf.club
Organitza: Sitges Surf Club
www.sitgessurf.club

Tel. 938 949 955
Inscripcions: del 17 de juny al 3 de juliol
www.academiacarbonell.net

VELA I ACTIVITATS NÀUTIQUES
Cursos de vela per aprendre a navegar amb
més de 30 embarcacions de vela lleugera;
monobucs, catamarans, patins de vela i
windsurf i alhora provar altres activitats
nàutiques per familiaritzar-se amb el mar i
la seguretat al medi aquàtic en caiacs,
paddle surf, Big sup, surfs i bodyboards.
Nivell bàsic, mitjà, avançat i iniciació a les
regates. Rating de 6 alumnes per
instructor/a (tècnics de la Federació
Catalana de Vela)
Edats: des dels 14 anys
Dates: del 25 de juny al 6 de setembre
Horari:
Vela matí: de 10 a 14 h. 189 €
Vela tarda: de 15.30 a 19.30 h. 179 €
Windsurf: 2 h al dia. 149 €
Esplai de vela i activitats nàutiques: de 10
a 18 h, amb dinar inclòs
Lloc: Club Nàutic de Sitges, Platja de la
Fragata, Espigó de llevant s/n
Inscripcions: cns@nauticsitges.com,
tel. 93 743 20 57
Organitza: Club Nàutic de Sitges
www.nauticsitges.com

SERVEIS PER A JOVES

ACADÈMIA CARBONELL
Reforç escolar i tècniques d’estudi,
preparació pel proper curs i pels exàmens
de setembre.
Edats: fins als 20 anys
Dates: del 4 de juliol fins al 30 d’agost
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a
13.30 h
Preu: segons curs i hores (matrícula
gratuïta)
Lloc: Av. Pau Casals, 8 baixos.

ESPAI JOVE DE SITGES
Activitats i informació per a joves, aula
d’estudi,
bucs
d’assaig,
espai
d’exposicions...
Edats: dels 13 als 17 anys
Horari: De l’1 de setembre al 30 de juny:
matins de dimarts, dijous i dissabtes de 10
a 14 h i tardes de dilluns a divendres, de
16 a 20 h. De l’1 de juliol al 14 d’agost: de
dilluns a divendres de 10 a 14 h
Lloc: Espai Jove. C. Josep Soler i Tasis, 4
Preu: 8 € (cal que cadascú es porti una
samarreta)
Inscripcions: del 28 de maig al 25 de juny
a l’Espai Jove. Matins de dimarts i dijous
de 10 a 14 h i tardes de dilluns a divendres
de 16 a 20 h. Tel. 93 894 20
47.espaijove@sitges.cat
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges
espaijovesitges.blogspot.com
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CENTRES D’ESTUDI

AULES D’ESTUDI
Horari especial en els dies previs a les
proves d’accés a la universitat i d’exàmens
finals.
Edats: des dels 14 anys
Dates: del 3 al 13 de juny
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
i de 16 a 24 h i dissabtes i diumenges de
10 a 14 h i de 16 a 20 h
Lloc: Espai Jove. C. Josep Soler i Tasis, 4
Tel. 93 894 20 47
Organitza: Ajuntament de Sitges i
Joventut de Sitges
espaijovesitges.blogspot.com

VILANOVA I LA GELTRÚ

FIMPT 2019, FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA POPULAR I TRADICIONAL
El festival de música d’arrel i tradicional
compte amb Miquel Gil (País Valencià) i
Magnífico (Eslovènia) com a caps de cartell.
Edats: tots els públics
Dates: del 14 al 16 de juny
Horari: depèn de l’activitat
Lloc: Pl. del Port, Pl. de la Vila...
Preu: la majoria d’activitats són gratuïtes
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
www.vilanova.cat/fimpt
VIDA FESTIVAL
El festival més internacional de Vilanova
ofereix aquest any les actuacions de Hot
Chip, Beirut, José González, Fat White
Family, Temples, Nacho Vegas, Polo & Pan,
The Charlatans, Superchunk, Sleaford
Mods, Sharon Van Etten, Madness, Kevin
Morby, Carolina Durante, Él Mató a un
Policía Motorizado, Derby Motoreta's...
Edats: tots els públics
Dates: del 4 al 6 de juliol
Horari: consultar a la web
Lloc: Masia d’en Cabanyes
Preu: abonaments a partir de 95,40 €.
Entrades d’un dia a partir de 37 €
Organitza: Sitback Produccions, SL
www.vidafestival.com
NOWA REGGAE FESTIVAL
Festival de música dedicat als ritmes
jamaicans, que aquest any arriba a la 14a
edició. El públic es podrà transportar a
l’illa caribenya a través de la música de
grups internacionals i nacionals com
Twinkle
Brothers
(Jamaica),
Linval
Thompson (Jamaica), Jah9 & The Dub
Treatment (Jamaica), Roy & Yvonne
(Jamaica) backed by The Kinky Coo Coo’s
(Catalunya),
Mellow
Mood
(Itàlia),
ManuDigital (França), Sentinel Sound

(Alemanya), Slashe (Jamaica), Don Cosmic
(País Valencià), Double Jabs i Matah
(Catalunya). Aquest any allarga un dia amb
la revetlla de Sant Joan!
Edats: tots els públics
Dates: del 21 al 23 de juny
Horari: 21 i 22 de Juny de 20 a 05.30 h /
23 de Juny de 23 a 6 h
Lloc: Parc de Ribes Roges
Preu: abonament anticipat 45 €
El dia 23 gratuït!!!
Organitza: Nowa Reggae
www.nowareggae.com
EL TINGLADU
El festival gratuït de música i cultura
catalana, enguany amb la M.O.D.A., Albert
Pla, Oques Grasses, Tremenda Jauría,
Smoking Souls, Ana Tijoux, Balkan Paradise
Orquestra, Roba estesa, Suu, The sey
sisters, Mareta Bufona, Carla Barroso, Pau
Alabajos, Miquel del Roig...
Edats: tots els públics
Dates: del 18 al 21 de juliol
Horari: tarda, vespre i nits
Lloc: Pl. 1 d’octubre
Preu: gratuït
Organitza: Can Pistraus
www.eltingladu.cat
THE BLOOP MAKA
Maka és el nou fenomen musical que ve del
sud, del mestissatge, del “sentío” i com diu
ell mateix, “del mismo duende”. Les seves
cançons són fusió entre el rap, el flamenc i
la rumba, amb els ritmes més actuals del
reggaeton, el hip hop i el trap.
Dates: 21 de juny
Horari: 22 h
Lloc: La Daurada Beach Club
Plaça Trajo de Garbí, s/n
Preu: 17 €
Organitza: La Daurada Group
www.ladaurada.es
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ACTIVITATS MUSICALS

ACTIVITATS CULTURALS, D’OCI I
LLEURE
ESTIU MOGUT 2019
Tallers i activitats per a joves de 14 a 18
anys durant el mes de juliol. 4 setmanes
temàtiques: setmana verda, cultura
urbana, bioritmes i generació IN, que
agrupen tallers de cuina, medi ambient,
rimes, danses urbanes, creativitat, dansa i
expressió, producció musical, fotografia,
audiovisual i ràdio.
Dates: juliol
Horari: matins o tardes
Lloc: Diversos espais
Preu: 10 €
Inscripcions: del 10 al 26 de juny, a
l’Oficina Jove Garraf. C. Sant Sebastià,
11. Matins de dilluns a divendres, de 10 a
14 h i tardes de dimarts a dijous de de 16
a 19 h. Els dies 25 i 26 només matins!
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
www.vilanova.cat/estiumogut
FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Els carrers i places de la ciutat s'omplen
dels tradicionals balls populars i d'activitats
per a totes les edats durant aquests dies,
essent el dia 5 d'agost i la seva vigília els
dies més tradicionals de la Festa. Es pot
gaudir d'uns dies plens d'actes com el convit

a la festa, els 12 morterets, activitats
familiars al carrer, correfocs, balls,
cercaviles,
actuacions
castelleres,
concerts, cinema i molt més.
Dates: principis de juliol fins al 6 d’agost
Horari: tot el dia
Lloc: diversos espais
Preu: la majoria d’activitats són gratuïtes
Organitza: Pabordes 2019 i Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
www.fmvng.cat
ITINERARIS DE NATURA EXÒTICA
Tallers de medi ambient i sostenibilitat per
a conèixer la biodiversitat, les espècies
invasores i el seu impacte ecològic i
fomentar pràctiques respectuoses amb el
medi natural i els éssers vius que hi
habiten.
Dates: 15 de juny, 6 i 20 de juliol
Horari: 10.30 a 12.30 h
Lloc: desembocadura del riu Foix
(Cubelles) i de la riera de Ribes (Sitges)
Preu: gratuït
Inscripcions: edulis@edulis.cat
Organitza: Consell Comarcal del Garraf i
Associació d’Educació Ambiental EDULIS
www.ccgarraf.cat

ACTIVITATS ESPORTIVES
AQUATLÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
L'aquatló és una prova esportiva que
combina dues especialitats com són
l'atletisme (cursa a peu) i la natació. En el
cas de l'aquatló de Vilanova la distància és
esprint, o sigui que primer correm 2,5 Km,
després nedem 1000 metres i tornem a
córrer 2,5 Km.
Data: 16 de juny
Horari: sortida a les 10 h
Lloc: Platja Ribes Roges (davant Pasifae)
Preu: de 8 a 36 €
Inscripcions: abans fins al 13 de juny
Organitza: CE Trencant Límits
www.aquatlociutatdevilanova.blogspot.co
m
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THE BLOOP BAD GYAL
Bad Gyal s'ha convertit en un dels valors a
l'alça del panorama musical internacional,
se suma al cartell de la nova edició The
Bloop a La Daurada !!! La cantant
internacional de dancehall compartirà
escenari amb @DonPatricio
Dates: 6 de setembre
Horari: 23.30 h
Lloc: La Daurada Beach Club
Plaça Trajo de Garbí, s/n
Preu: 14 €
Organitza: La Daurada Group
www.ladaurada.es

3 X 3 BÀSQUET A LA RAMBLA
Competicions de 3x3 a la rambla.
Edats: des de prebenjamins
Data: 13 de juliol
Horari: de 9 a 18 h
Lloc: Rambla Principal
Organitza: Club Nou Bàsquet Vilanova
www.facebook.com/cnbvilanova
GYMJOVE
Abonament al CEM PARCdelGARRAF i al
CMES ESPORTIUlaPISCINA que inclou la
participació a les sessions d’activitats
dirigides i a la piscina.
Edats: dels 14 als 15 anys
Dates: tot l’estiu
Horari: CEM PARCdelGARRAF de dilluns a
divendres 6.30 a 23 h, dissabtes de 8 a 21
h i diumenges i festius de 9 a 20 h. CMES
ESPORTIUlaPISCINA de dilluns a divendres
de 6.30 a 22.30 h, dissabtes de 8 a 15 i de
17 a 21 h i diumenges i festius de 9 a 15 h
Lloc i inscripcions: CEM PARCdelGARRAF i
CMES ESPORTIUlaPISCINA
Preu: 26,28 €/mes Matrícula 58,13 €
Organitza: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA
www.parcdelgarraf.cat
KID FIT CAMPUS D’ESTIU
Campus d’estiu al CEM PARCdelGARRAF, on
fem activitats esportives a les piscines,
sales climatitzades i a les pistes de pàdel i
d’atletisme. Moltes activitats es

desenvolupen en anglès, i organitzem
sortides de caire cultural.
Edats: fins als 15 anys
Dates: del 17 de juny al 30 de setembre
Horari: dilluns a divendres 9-13h, amb
possibilitat d’acollida des de les 8 h i
també de dinar i dinar + tarda.
Lloc i inscripcions: CEM PARCdelGARRAF
Preu: des de 67 € / setmana
Organitza: CEM PARCdelGARRAF
www.parcdelgarraf.cat/cat/noticia/veure/14

TOTESTIU
Abonament de temporada d’estiu al CEM
PARCdelGARRAF
i
al
CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
Inclou totes les
activitats dels centres en règim d’abonat i
també les piscines exteriors i el solàrium.
Edats: a partir dels 16 anys
Dates: del 17 de juny al 30 de setembre
Horari: CEM PARCdelGARRAF de dilluns a
divendres 6.30 a 23 h, dissabtes de 8 a 21
h i diumenges i festius de 9 a 20 h. CMES
ESPORTIUlaPISCINA de dilluns a divendres
de 6.30 a 22.30 h, dissabtes de 8 a 15 i de
17 a 21 h i diumenges i festius de 9 a 15 h
Lloc i inscripcions: CEM PARCdelGARRAF i
CMES ESPORTIUlaPISCINA
Preu: 99 €
Organitza: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA
www.parcdelgarraf.cat
ESTIU ESPORTIU - AQUA SPORT CLUBS
Tres mesos d’accés il·limitat a les
instal·lacions i classes dirigides de tot
tipus, activitats aquàtiques, spinning,
combat, boxing, yoga, classes de balls, i
moltes més... Vine a descobrir-ho! També
podeu gaudir de la piscina coberta i spa.
Edats: dels 14 als 18 anys
Dates: de juny a steembre
Horari: de dilluns a divendres 6 a 23 h,
dissabtes, diumenges i festius de 8.30 a
14.30 h
Lloc inscripcions: Aqua Sport Clubs C.
Solicrup, 10.
Preu: 119,95 € 3 mesos sense matrícula
Organitza: Aqua Sport Clubs
www.aquasportclubs.com
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JUANITA’S VILANOVA BEACH SPORTS
FESTIVAL
Aquest festival esportiu manté des dels
seus orígens la voluntat de ser un espai de
promoció dels esports emergents que tenen
com a element en comú el lliscament, sigui
sobre l'aigua o sobre l'asfalt.
Data: 6 i 7 de juliol
Horari: durant tot el dia
Lloc: Parc de Ribes Roges
Preu: activitats gratuïtes, activitats de
pagament i forfaits
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
www.juanitasvilanova.cat

ACADÈMIA FLEMING
Preparació totes assignatures (física,
química,
matemàtiques,
economia,
història, dibuix, llatí) per a selectivitat i
batxillerat.
Edats: totes les edats
Dates: del 2 al 30 de juliol i del 19 fins al
31 d’agost
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Lloc: C. Recreo, 93
Preu: per hores, setmana o mes
Inscripcions: tel. 937 098 765
ÀGORA VILANOVA
Reforç escolar. Recuperació d’assignatures
de 1er de Batxillerat pendents per al
setembre. Cursos de preparació per el
següent curs de primària, ESO i Batxillerat.
Cursos de preparació per a la selectivitat.
Professors
especialistes
de
cada
assignatura.
Edats: totes les edats
Dates: del 25 de juny al 10 de setembre
Horari: de 9 a 13 h. Tardes a concretar
amb el centre
Lloc: Rambla Principal, 37, 1r 1a
Preu: A partir de 100 €
Inscripcions: tel. 938 938 709
www.agoravilanova.com
AULA, CENTRE D'ESTUDIS
Curs preparatori d’ESO, curs preparatori de
batxillerat, Tècniques d’estudi, reforç
escolar.
Curs preparatori PAP educació infantil i
primària, curs preparatori PAU
Edats: totes les edats
Dates: juny, juliol, agost i setembre
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Lloc: C. Havana 14, entrada per Pl. Ricart
Preu: a consultar
Inscripcions: 93 815 66 14 / 689 711 131
NIRONET SCHOOL
El mes de juliol: intensius d’anglès (PET,
FIRST, CAE i Repàs en general), Intensius
de Japonès, classes de Reforç (primària,
Eso, Batxillerat) i Nirochef5. El mes

d’agost: repàs en general de primària, Eso,
Batxillerat. Reforç d’anglès tots els cursos.
Edats: totes les edats
Dates: De l’1 al 26 de juliol. De l’1 al 31
d’agost. Del 2 al 13 de setembre
Horari: juliol, de 9 a 14 h o de 17 a 19 h
Agost, de 10 i 13 h
Preu: Intensius d’anglès: 295 € / mes
Intensiu japonès: 175 € (avançat) i 275 € /
mes (iniciació). Reforç en funció de les
hores i nivells.
Inscripcions: inscripcions obertes.
Tel. 938 106 596
www.nironet.es
CAMPUS ACADÈMIA VILANOVA
Reforç educatiu en tots els àmbits. Cursos
de preparació per a proves d'accés
(Universitat per a majors de 25 i 45 anys,
Selectivitat (PAU/UNED), Cicles formatius
de Grau Superior i Cicles formatius de Grau
Mitjà. Graduat en ESO (exàmens per lliure,
2 convocatòries l'any). Reforç i ampliació
de totes les matèries: infantil, primària,
ESO, batxillerat, universitat. Cursos
d'Idiomes (anglès, francès, italià i alemany,
espanyol i català per a estrangers). Conveni
de col·laboració amb CEDESCA (Classes
presencials dels cicles formatius de Cures
d’auxiliar d’infermeria, Atenció a les
persones en situació de dependència,
Dietètica, Documentació i administració
sanitària,
Integració
social).
Servei
d'orientació psicopedagògica, logopèdia i
altres serveis.
Edats: totes les edats
Dates: del 25 de juny fins al 29 de juliol i
19 d’agost en endavant
Horari: matins de 9 a 14 h
Lloc: Av. Garraf, 1
Preu: a consultar
Inscripcions: tel. 93 893 65 70
www.campusacademiavilanova.com
CENTRE D’ESTUDIS SANTA EULÀLIA
Reforç escolar i proves d’accés, totes les
matèries. Informàtica i mecanografia.
Intensius d’idiomes d’anglès i francès.
Edats: A partir de 5 anys
Dates: A partir del 25 de Juny
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CENTRES D’ESTUDI

CENTRE D’ESTUDIS XORIGUER
Classes d’ESO, Batxillerat, proves d’accés
a grau mitjà, proves d’accés a grau
superior, GESO, Tallers d’informàtica i
mecanografia amb diploma i idiomes,
anglès i francès.
També oferim packs: Repàs + Informàtica;
Repàs + Anglès o Francès; Informàtica
+Anglès o Francès.
Edats: totes les edats
Dates: Juny, Juliol, Agost i Setembre.
Obrim tots els mesos de l’any
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20,30 h de
dilluns a divendres/Dissabtes de 10 a 13 h
Lloc: C. Xoriguer, 4 – 6 i C. Jardí nº95
(Cantonada amb Plaça Xoriguer)
Preu: consultar les tarifes i promocions al
centre
Inscripcions: de dilluns a divendres de 10 a
13 h i de 17 a 20.30 h
cestudis.xoriguer@gmail.com . Tel. 93 814
27 62 /658 246 392/699 22 03 82

CURSOS NOMÉS D’IDIOMES
BRITISH SCHOOL VILANOVA
Cursos Intensius d’estiu d’anglès per a
totes les edats. Aprofita el mes de juliol i
avança 1 curs en 1 mes. Preparació pels
Exàmens de Cambridge durant tot el mes
de juliol. Exàmens a final del mes de juliol.
KET, PET, FCE i CAE.
Edats: totes les edats
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Horari: matins i tardes
Lloc: Rambla Principal, 6
Preu: segons nivell, pregunteu a secretaria
Inscripcions: fins al 23 de juny
Tel. 93 8937656-630 927 756 o
school@britishschoolvilanova.org
www.britishschoolvilanova.org

ENGLISH TEACHING ACADEMY
Cursos intensius d’estiu. Millora el teu
speaking, listening i vocabulari en poc
temps, tan si vols millorar en general o per
preparar exàmens oficials de Cambridge de
setembre.
Edats: des dels 12 anys
Dates: juliol
Horari: de 15 a 20.30 h
Lloc: C Col·legi 29 local 11 Boulevard Roxy
Preu: a partir de 6 € l’hora
Inscripcions: Tel. 666 214 409
info@englishteachingacademy.com
www.englishteachingacademy.com
GLOBAL CONNECT IDIOMES
Cursos d'Anglès intensius al Juliol. Els
cursos intensius del Juliol de Global
Connect
estan
dissenyats
per
a
adolescents, joves i adults que volen
aprofitar l’estiu per a practicar i millorar el
seu nivell d’anglès. Els cursos es basen en
projectes on els joves desenvolupen totes
les habilitats lingüístiques d’una manera
pedagògica i divertida. També tenim cursos
específics per a preparar exàmens oficials
com Cambridge o Trinity. I cursos per a
millorar la fluïdesa.
Edats: totes les edats
Dates: de l’1 al 26 de juliol
Horari: matins o tardes
Lloc: Rambla Principal, 7
Preu: a consultar segons nivell i edat
Inscripcions: durant el mes de juny. Tel.
93 814 46 48 info@globalconnect.es
www.globalconnect.es
IDIOMES SUPERNOVA
Cursos intensius d'anglès joves i adults.
Classes de preparació als exàmens oficials
de Cambridge PET,FCE,CAE.
Edats: totes les edats
Dates: del 25 de juny al 26 juliol
Horari: matí, tarda i vespre
Lloc: Rambla Principal, 20 / C. Manuel
Tomàs, 1
Preu: des de 135 €
Inscripcions: Tel 93 814 05 36
supernova@supernova.es
www.supernova.es
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Horari: De 9 a 13 h i de 17 a 20 h
Lloc: C. Menéndez Pelayo, 44
Preu: A consultar
Inscripcions: tel. 93 128 83 47
www.santaeulaliaestudis.com

UNICOR LANGUAGES
Cursos intensius d’estiu PER ADOLESCENTS
I JOVES. Es podrà fer un nivell en un mes.
Cursos de conversa o de comunicació
aplicada. Preparacions d’exàmens oficials
de Cambridge First-B2, CAE – C1 i CPE - C2.
Cursos d’anglès, alemany, francès, italià,
portuguès, castellà/ català per a
estrangers.
Edats: des dels 15 anys
Dates: de l’1 al 26 de juliol
Horari: matí i tarda
Lloc: Rambla Principal, 104
Preu: depèn del tipus de curs. Oferta
especial de juliol fins al 10 de juny!
Inscripcions: fins al 28 de juny.
Tel 93 893 63 60
www.unicorlanguages.com

CURSOS DE CINEMA, TEATRE,
MÚSICA I DANSA
FLOW CENTER
A l’estiu, seguim aprenent dansa moderna,
teatre, cant i moltes altres disciplines però
d’una forma més divertida i estiuenca!
Tenim la recepta perfecta entre aprendre,
el riure i el joc.

Pots apuntar-te al curs/casal a on
prepararem un musical durant quatre
setmanes, que desprès representarem al
teatre, o formar-te amb els professors més
reconeguts del territori nacional de les
danses urbanes, o bé realitzar classes
d’iniciació de breakdance, contemporani i
ballet, flamenc i moltes altres disciplines!
I per les tardes, curs per ballarins/es que
es vulguin dedicar a nivell professional, al
món de la dansa urbana i l’espectacle.
Vídeo estiu a
www.youtube.com/watch?v=nOte3eMyrPA
Edats: totes les edats
Dates: juliol
Horari: diferents horaris
Lloc: Av. Cubelles, 60-62
Preu: Diferents preus segons activitat
Inscripcions: tel. 93 815 24 80
www.flowcenter-vilanova.com
JULIOL ENDANSA
Puntes, clàssic i dansa contemporània,
taller d’introducció a l’Odissi (dansa
classoca de l’índia), taller de composició
contemporània, dansateràpia, intensiu de
dansa urbana, hip hop i clàssic.
Edats: totes les edats
Dates: del 2 al 26 de juliol
Horari: diferents horaris
Lloc: C. Puigcerdà, 9
Preu: Diferents preus segons activitat
Inscripcions: 93 893 70 18 - 61732 25 44
estudidansa@gmail.com
Organitza: Estudi de dansa Rosa Mari
González i Carme Gatell
www.estudidedansa.es
ONA ESPAI
Classes d'instrument individual piano,
bateria, cant, guitarra, ukelele i saxo. Vols
tocar en grup? Combo amb temes actuals!
Places per bateria, piano, guitarra, baix i
veu.
Tallers de percussió per a nens i joves fins
a 17 anys. Reforç de Llenguatge musical i
teoria. prenem de manera pràctica i lúdica.
Desenvolupant la creativitat i l’art
d’experimentar.

21

VILANOVA I LA GELTRÚ1

OXFORD ENGLISH
Cursos intensius per a totes les edats i casal
d’estiu en anglès fins als 17anys. Volem que
els nostres alumnes aprenguin sobretot a
parlar anglès. Al casal tindràs un estiu
inoblidable amb immersió lingüística, jocs
de platja, manualitats i lleure. També fem
preparació d’exàmens i ara tramitem per
tu el registre i certificat d’exàmens de
Cambridge.
Edats: totes les edats
Dates: del 2 al 26 de Juliol i del 19 al 23
d’agost
Horari: de 9 a 13:30 h i de 19 a 21:30 h
Lloc: English Consulting S.L.
Rambla Exposició, 39
Preu: a consultar segons nivell i edat
Inscripcions: durant el mes de juny.
Tel. 936 885 152 hello@oxfordenglish.com
www.oxfordenglish.com

SUMMER SCHOOL DE CINE
Un curs de cinema d'estiu on tots els joves,
amb el suport dels professors/es de
l'escola, recorreran cadascuna de les
etapes d'una producció audiovisual. Així,
les pràctiques a realitzar seran un
curtmetratge, un videoclip musical,
escenes cinematogràfiques, càstings, un
espot publicitari. A més, pràctiques de
càmera, taller de guió cinematogràfic,
interpretació, fotografia i edició digital.
Podem assegurar que seran jornades
intenses, entretingudes i divertides que
serviran per conèixer els secrets, els
procediments i les normes que se segueixen
per posar en marxa una producció
audiovisual. Podran comprendre les claus
de la direcció d'actors, el valor narratiu de
la fotografia i la il·luminació, o la
importància d'un bon guió.
Edats: fins als 16 anys
Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a
13.30 h
Lloc: Neàpolis. Rambla de l'Exposició, 59
Preu: 357 €
Inscripcions:info@cataloniafilmschool.com
Organitza: Catalonia Film School
www.cataloniafilmschool.com
TEATRE A L’ESTIU
Curs d’iniciació al teatre musical:
treballant diferents llenguatges expressius
com ara el cant, la dansa i la interpretació
i Curs de formació teatral per a joves:
adreçat a practicar els aspectes bàsics de
la interpretació, usant diferents mètodes i
tècniques i partint del entrenament del cos
i la veu i els elements necessaris per
interpretar escenes.

Edats: fins als 18 anysDates: de l’1 al 19
de juliol, per a joves de fins a 15 anys.
Del 2 al 6 de setembre per a joves de 12 a
18 anys
Horari: juliol, de dilluns a divendres, de 9h
a 13 h. Setembre, de dilluns a divendres,
de 18 a 20 h
Lloc: C. de l´Església, 14
Preu: Consultar preus i descomptes
Inscripcions: de dilluns a divendres, de 17
a 21 h
Organitza: Aula d’activitats teatrals
TRACART
www.tracart.net

ALTRES CURSOS
CURS DE MONITOR DE LLEURE INFANTIL I
JUVENIL
El curs s’adreça a totes aquelles persones
interessades en realitzar les tasques i les
funcions que s’atribueixen al monitoratge
d’infants i joves, mitjançant la seva
participació, ja sigui de forma voluntària o
remunerada, en projectes en l’àmbit de
l’educació en el lleure.
Edats: des dels 18 anys
Dates: del 25 de juny al 29 de juliol
Lloc: CC Molí de Vent - Joanot Martorell Carrer de l'Aigua, 203- 205
Preu: 235 €, 185 € per a joves de Vilanova
i la Geltrú
Organitza: Oficina Jove Garraf
www.oficinajovegarraf.cat
ACADEMIA LLONGUERAS
Cursos intensius de perruqueria i estètica
per totes les edats. Pots iniciar-te al
meravellós mon de la imatge personal amb
cursos de perruqueria, aprèn a fer
manicures, depilacions... Podem crear
cursos segons els teus requisits, anima't!
Edats: totes les edats
Dates: tot l’estiu (agost inclòs)
Horari: de dimecres a divendres, de 11 a
14 h o de 16 a 19 h
Lloc: C. Josep Coroleu, 127
Preu: a consultar a l’acadèmia
Inscripcions: obertes, tel. 633 85 60 79
www.cc-llongueras.com
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Aprenent les teves cançons preferides en
un temps rècord. Vine i aprofita el temps!!!
Edats: totes les edats
Dates: juliol
Horari: diferents horaris
Lloc: C. Sant Pau, 25
Preu: Diferents preus segons activitat
Inscripcions: 931 58 86 78
info@onaespai.cat
www.onaespai.cat

FET RECURSOS- MECABIT
Cursos gratuïts en el marc del Programa
Nacional de Garantia Juvenil: Mosso/a de
magatzem (inici 17 de juny), Curs de
socorrisme i primers auxilis / Assistència
sanitària immediata (inici 17 de juny),
Ajudant de cuina (inici 13 de setembre) i
Ajudant/a d’electricista i magatzem (inici
16 de setembre)
Edats: de 16 a 29 anys
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Lloc: C. Recreo, 4
Preu: gratuït
Inscripcions: places limitades
Tel. 93 811 52 26
www.mecabit.com

CENTRE D’ESTUDIS BEEP MECA
Cursos: intensius d’informàtica + idiomes +
mecanografia, intensiu de Windows +
Internet, intensiu d’ofimàtica (Word,
Excel, Powerpoint, Access), intensiu de
disseny gràfic (Photoshop, Illustrator,
Indesign), intensiu d’edició de video
(Premiere, Pinnacle Studio), intensius
d’Anglès, francès, alemany, intensiu de
mecanografia per ordinador, intensiu de
disseny Web (HTML + Dreamweaver),
intensiu de programació en Visual Basic,
Java, Visual C#, PHP, ASP, intensiu de
disseny AutoCAD 2D i 3D, 3D Studio Max,
intensiu
de
Gestió
d’empreses
(Facturaplus, Contaplus, Nominaplus),
intensiu àrea administració d’empreses
(tècniques de comunicació, de selecció de
personal, de venda...), intensiu de
Community
Manager,
Marketing
i
posicionament Web, intensiu de Xarxes +
Windows 2012 Server, intensiu de Software
Lliure Linux + OpenOffice.
Edats: totes les edats
Dates: tot l’estiu (agost inclòs)
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13
h i de 17 a 20 h
Lloc: C. De l’Aigua, 14
Preu: a partir de 40 € / mes
Inscripcions: de dilluns a dissabte, de 10 a
13 h i de 17 a 20 h
www.beepmeca.com

QUILTING BEE
Realització de diversos treballs com
pantalons, necessers, bosses, fundes per a
mòbil o tablets, tovalloles, customització
de samarretes i moltes coses més.
Edats: des dels 14 anys
Dates: juliol, agost i primer quinzena de
setembre
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13h
Lloc: C. Recreo, 28, 1r pis
Preu: 55 € / setmana (material a part)
Inscripcions: info@quiltingbeepatch.com o
al tel. 679 526 636
www.quiltingbeepatch.com

SERVEIS PER A JOVES
AULES D’ESTUDI
Horari especial en els dies previs a les
proves d’accés a la universitat i d’exàmens
finals.
Dates: del 24 de maig al 13 de juny a la
Xarxa de Biblioteques Municipals. De l’1 al
19 de juny a la Biblioteca EPSEVG
Horari:
Biblioteca Armand Cardona i Biblioteca
Joan Oliva i Milà: de dilluns a dissabte de
21 a 1 h, i diumenges de 10 a 14 h i de 16
a 20 h
Biblioteca EPSEVG: del 3 al 10 de juny, de
dilluns a divendres, de 8.30 a 22 h.
Dissabtes i diumenges de l’1, 2, 8 i 9 de
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ARGILÀRIA - TALLER DE CERÀMICA
Tallers de ceràmica. Torns setmanals,
matins per a menors de 16 anys i tardes per
a majors de 16 anys.
Edats: totes les edats
Dates: del 24 de juny al 19 de juliol
Horari: matins, de dilluns a divendres de 9
a 13 h i tardes, de dilluns a dijous de
18.30 a 20.30 h
Lloc: Avinguda Garraf, 45
Preu: matins a partir de 120 € una
setmana i tardes a partir de 68 €.
Descomptes per germà i per més setmanes
Inscripcions: fins al 20 de juny, tel. 654
606 920 argilariataller@gmail.com
@Argilariataller

SUPORT A L’EMPRENEDORIA JUVENIL
Formació en competències (30 h) i tutories
individuals per desenvolupar habilitats
emprenedores. En el marc del Programa
Nacional de Garantia Juvenil.
Edats: de 16 a 29 anys
Dates: inici 7 de juny
Horari: de 15 a 20h
Lloc: C. Recreo, 28, 1r pis
Preu: gratuït
Inscripcions: Tel. 93 811 52 26
Organitza: Fet Recursos - Mecabit
www.mecabit.com

OFICINA JOVE GARRAF
Informació i orientació sobre formació,
beques, camps de treball i activitats
d’estiu, informació i orientació laboral,
sobre temes de sexualitat i afectivitat,
drogues, emprenedoria... tramitació de
carnets
internacionals
(alberguista,
estudiant i professor/a). Connexió gratuïta
a Internet i Wifi.
Edats: de 14 a 30 anys
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
i de dimarts a dijous de 16 a 19 h. A partir
del 25 de juny fins al 13 de setembre,
horari de matí de 10 a 14 h. Tancat del 5
al 16 d’agost
Lloc: Edifici TOC. C. de Sant Sebastià, 11
Tel. 93 893 77 77
garraf@oficinajove.cat
www.oficinajovegarraf.cat

VILANOVA I LA GELTRÚ

juny, de 9 a 22 h. Es prioritzarà l’entrada
d’universitaris/àries
Lloc:
Bib. Armand Cardona: C. Menéndez
Pelayo, 15-17.
Bib. Joan Oliva i Milà: Pl. de la Vila, 13.
Bib. EPSEVG: Rambla Exposició, 37.
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, IMET, Xarxa de Biblioteques
Municipals i Biblioteca EPSEVG
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