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Estiu Genial 2021!
L’estiu arribarà, les piscines obriran i, just quan
l’escola ens acomiadi, desenes d’aventures ens
estaran esperant! Aquest estiu ens construirem!

«Construïm!» és la nostra proposta de casal d’estiu
que enguany pretén poder donar veu als infants i
joves del casal d’Arenys de Mar i acompanyar-los
en el seu propi procés d’aprenentatge d’estratègies
que els ajudin a moure’s i interactuar en un entorn
cada vegada més canviant i complex.

Per a fer-ho gaudirem de la companyia de la Família
ViD: Rò-ViD, Bi-ViD, Cat-ViD, Fit-ViD, Ca-paç, Glo-
ViD. Una colla de personatges que, combinant la
tradició i la innovació en el lleure educatiu, ens
proposarà reptes, jocs, danses, descobertes,
cançons, experiments, sortides, etc.

L’ESTIU GENIAL és el casal d’estiu municipal
d’Arenys de Mar. Aquest gran casal s’organitza en
casals per franges d’edat, per tal que les diferents
activitats s’adaptin a les necessitats i interessos
dels participants.

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar. Disseny gràfic: carlessaiz.cat · Disseny logotip: txengil.com
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Quines ganes de poder dir que, aquest any sí, els casals
tornen a la normalitat!

Una normalitat on les mascaretes no taparan les cares
de felicitat dels infants d’Arenys quan realitzin les
diverses activitats que s’han estat pensant i preparant
perquè visquin un estiu genial.

Com cada any des de l’Ajuntament i les entitats i clubs
esportius us volem facilitar la diversitat d’activitats pels
infants de la vila. El llibret que teniu entre les mans ens
recorda que hi ha coses que no han canviat, entre elles,
la voluntat de procurar el benestar dels infants i la cura
pel seu desenvolupament des de les activitats del lleure
d’estiu.

No voldria deixar passar l’oportunitat d’agrair a les
regidories d’Infància i Joventut i Esports l’organització
i la coordinació que han dut a terme puguem disposar
d’una oferta magnífica de casals.

 Us desitgem que, com sempre, i un any més, gaudiu
d’un Estiu GENIAL!

Míriam Puig Comi
Regidora d’Infància i joventut

Seguim un any més
celebrant un estiu genial!
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Participants: Infants de 3 a 6 anys, nascuts el 2016, 2017 i
2018

Lloc: Escola Joan Maragall

Horari: De 9h a 13h

Quinzenes:
- 1ª quinzena del 4 al 15 de juliol (dia 11 festiu. No hi ha
casal)
- 2ª quinzena del 18 al 29 de juliol
Important! En aquesta edició queda anul·lada la 3ª
quinzena (finals agost – principis setembre), a causa de
la modificació en el calendari escolar.

Places: 30 infants per a cada quinzena

Preu: 65€/quinzena

Des del Casal Baldufa es pretén poden donar veu als més
petits i acompanyar-los en el seu propi procés
d’aprenentatge. Al llarg del casal coneixeran diferents
personatges que ens presentaran temes com el gènere,
l’esport, la natura, la sostenibilitat... i mitjançant el joc,
adquiriran estratègies que els ajudin a moure’s i interactuar
en un entorn cada vegada més canviant i complex.

Casal Baldufa
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Participants: de 6 a 11 anys, nascuts de l’any 2011 al 2017

Lloc: Escola Joan Maragall

Horari: De 9h a 13h

Quinzenes:
- 1ª quinzena del 4 al 15 de juliol (dia 11 festiu. No hi ha
casal)
- 2ª quinzena del 18 al 29 de juliol
Important! En aquesta edició queda anul·lada la 3ª quinzena
(finals agost – principis setembre), a causa de la
modificació en el calendari escolar.

Places:     60 infants per a cada quinzena (10 places per cada
any de naixement)

Preu:     65€/quinzena

Entenem el casal d’estiu com un espai on els infants han
de poder gaudir del temps de vacances de forma plena i
enriquidora. Un espai d’aprenentatge que partint del lleure
treballa: jocs tradicionals i cooperatius, gimcanes, jocs de
pistes, tallers, jocs d’aigua, expressió corporal, dinàmiques
de cohesió, treball emocional, assemblees, dinàmiques de
grup, sortides per l’entorn…

Casal Estel·lar
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Participants: de 12 a 14 anys, nascuts de l’any 2008 al 2010

Lloc: Escola Joan Maragall

Horari: De 9h a 13h

Quinzenes:
- 1ª quinzena del 4 al 15 de juliol (dia 11 festiu. No hi ha casal)
- 2ª quinzena del 18 al 29 de juliol
Important! En aquesta edició queda anul·lada la 3ª
quinzena (finals agost – principis setembre), a causa de la
modificació en el calendari escolar.

Places:     10 infants per a cada quinzena

Preu:     65€/quinzena

Els i les joves descobriran tot un món d’activitats per
treballar hàbits saludables i l’esport  a partir de l’assoliment
d’un seguit de reptes setmanals proposats. Seran els i les
propis joves que, a través d’activitats semi-dirigides i treba-
llant sempre a través del consens i la presa de decisions
assembleària, construiran i proposaran un projecte setma-
nal entorn a l’element de l’univers a treballar.

Casal Jove
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Els serveis d’acollida són un recurs per aquelles famílies
que per motius personals i/o laborals els hi és impossible
portar o recollir els seus fills/es dins els horaris estàndards
d’entrada i sortida del casal.
Durant les acollides, els infants passaran una estona
agradable gaudint del joc lliure. A l’acollida del matí, també
tindran temps per esmorzar tranquil·lament.
Aquest servei es pot utilitzar de forma permanent (durant
tota la quinzena) o també en dies esporàdics. Cal esmentar
que aquest servei s’oferirà només si hi ha un mínim de 10
infants inscrits en cadascuna de les franges.
Les diferents modalitats són les següents:

Acollida Quinzena Dia esporàdic

De 7:45h a 9:00h 30€ 3.5€
De 7:45h a 9h i de 13h a 14h 45€ 5€
De 7:45h a 9h i de 15h a 16h 45€ 5€
De 13h a 14h 25€ 3€
De 15h a 16h 25€ 3€

Lloc: Escola Joan Maragall

Quinzenes:
- 1a quinzena del 4 al 15 de juliol (dia 11 festiu. No hi ha
casal)
- 2a quinzena del 18 al 29 de juliol
Important! En aquesta edició queda anul·lada la 3ª quinzena
(finals agost – principis setembre), a causa de la
modificació en el calendari escolar.

Servei d’acollida
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En el servei de menjador es combinarà dues modalitats, el
servei de carmanyola  i el servei de càtering. Poden fer ús
d’aquest servei tots els participants del casal i es pot
utilitzar de forma permanent (durant tota la quinzena) o
bé en dies esporàdics. Aquest servei s’oferirà només si hi
ha un mínim de 10 infants i joves inscrits.

Opció de menjador de carmanyola

En la modalitat de carmanyola els infants portaran el dinar
de casa i els educadors i educadores l’escalfaran a l’hora
de dinar. Aquesta modalitat permet als infants menjar al
seu gust i és un estalvi econòmic per a la famílies.
Preus: 30€ per quinzena i 3.5€ per dia esporàdic

Opció de menjador de càtering

S’ofereix un menú equilibrat, variat i servit a diari al propi
recinte del casal.

Preus: 70€ per quinzena i 7.5€ per dia esporàdic

Lloc: Escola Joan Maragall

Quinzenes:
1a quinzena del 5 al 16 de juliol (dia 11 festiu. No hi ha casal)
2a quinzena del 19 al 30 de juliol
Important! En aquesta edició queda anul·lada la la 3ª
quinzena (finals agost – principis setembre), a causa de la
modificació en el calendari escolar.

Servei de menjador
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Activitats
extraordinàries
Al llarg del Casal, a part de la programació pròpia del
mateix, podrem gaudir de diferents activitats
extraordinàries que ens aportaran un punt extra de diversió,
les quals exposem a continuació.

Construïm Jocs Gegants

El joc és una activitat per excel·lència en qualsevol casal d’estiu. Per
aquet motiu comptarem amb una de les col·leccions de jocs gegants
que disposa Quiràlia. Quan parlem de jocs gegants ens referim a
col·leccions pròpies formades per uns 12-15 jocs dimensionats i
elaborats amb fusta sostenible que permeten treballar diferents
aspectes com la psicomotricitat, el treball en equip, la cooperació,
l’equilibri, l ’enginy, la lògica, etc. En definitiva, una activitat
d’experimentació per gaudir grans i petits!

Dia previst: Divendres 15 de juliol 2022
Hora:     De 9h a 13h
Lloc:     Escola Joan Maragall
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Sortida

Per aquells que així ho desitgin (a partir dels 3 anys) hi ha la possibilitat
de fer una sortida a Jalpi Aventura.  Aquell dia, pels més petits i per
aquells que no hi vulguin participar, hi haurà l’opció de quedar-se al
casal i fer activitats lúdiques de seguiment de l’eix en l’horari habitual.

Dia previst:     Divendres 29 de juliol 2022
Hora: De 9h a 17h
Lloc de quedada i arribada: Escola Joan Maragall

Ready, Set, Go!

En un món globalitzat, poder-te comunicar amb persones de diferents
països i cultures és de gran utilitat, tant a nivell professional, acadèmic
i d’oci. Així doncs, proposem que un cop per setmana, una de les
activitats del dia es farà amb anglès. L’equip de monitors/es parlarà en
anglès i fomentarà l’ús d’aquesta llengua entre els infants. Un dia l’estona
d’anglès pot ser l’estona d’esmorzar, un altre dia pot ser l’estona de joc,
un altre dia la del taller...

Festa Cloenda del Casal

Buscarem la manera de celebrar el final d’un Estiu Genial. Us
informarem!!

Dia previst: 30 de juliol 2022
Hora: De 18h a 21h
Lloc: a concretar
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Dates: Del 30 de maig al 5 de juny 2022
Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari a la pàgina
web de Quiràlia (www.quiralia.cat). A l’entrar, cal seleccionar
el casal desitjat i escollir els serveis (acollida, casals, menjador,
etc.) que es vulguin.
Aquesta documentació caldrà lliurar-la el primer dia de Casal
junt amb la fitxa d’inscripció signada.- Fotocopia Targeta Sanitària de l’infant o jove- Certificat d’al·lèrgies i/o intoleràncies de l’infant o jove- Full d’autoritzacions (caldrà descarregar, firmar i tornar a
adjuntar)- Carnet de família nombrosa o monoparental

El resguard de pagament, sempre que s’efectuï per
transferència bancària, caldrà enviar-lo a través de correu
electrònic a Quiràlia (administracio@quiralia.cat).

Per aquelles famílies que necessitin suport informàtic per
realitzar la inscripció, la Regidoria de Joventut posa a disposició
de la ciutadania un suport per poder formalitzar el procés, els
dies 31 de maig i 1 de juny en horari de 11:00 a 14:00 h, al
despatx del CC Calisay.

Assignació i confirmació de places

Un cop finalitzat el període d’inscripcions i a través de correu
electrònic es confirmarà, per part de Quiràlia, la plaça de l’infant
al casal d’estiu.

Aclariments

L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar
qualsevol servei o data de les activitats per causes justificades.

Inscripcions



12

Així com anul·lar alguna de les activitats si no s’arriba al
mínim de participants.

Reunions de famílies
Durant el casal s’habilitarà un canal a través de l’aplicació de
Telegram que, a part del correu electrònic setmanal informatiu,
servirà per rebre feedback del què va succeint al dia a dia. La
informació al respecte s’ampliarà a les reunions per a famílies.
Reunió informativa pels inscrits: el 16 de juny de 2022 a les
18:30 h i a les 19:30 h. Es tracta de dues reunions informatives
que es faran a la Sala Noble del CC Calisay, amb aforament
limitat (màxim 60 places per reunió). Aquelles persones
interessades cal que enviïn un correu sol·licitant plaça a
casalsestiu@quiralia.cat

Més informació a Quiràlia casalsestiu@quiralia.cat
938514855 o a l’Ajuntament d’Arenys de Mar
joventut@arenysdemar.cat - 937957750

    

Relació d’anys de naixement i els casals
P3 ........................ 2018
P4 ........................ 2017
P5 ........................ 2016
1r ......................... 2015
2n ......................... 2014

3r ......................... 2013
4t ......................... 2012
5è ......................... 2011
6è ......................... 2010
1r ESO ................ 2009

2n ESO ............... 2008
3r ESO ................ 2007
4t ESO ................ 2006

Baldufes
Casal Estel·lar
Casal Jove
Menjador
Acollida

4/07 al 15/07
1a quinzena

18/07 al 29/07
2a quinzena

Taula resum dels casals
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Altres
     i Activitats

Ca
sa

ls
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Organitza: Casal Digital amb el suport de
l’Àrea d’Infància i Joventut i Ràdio Arenys

Lloc: Espai Jove (C.C. Calisay) i Ràdio Arenys

Durada: del 27 de juny al 30 de juliol i setembre (del 29
d’agost al 2 de setembre)

Horari: de 9 a 13h. Acollida matí (8-9h) i migdia (13-14h)

Participants: De 8 a 14 anys

Places: 20-25 participants màxim.

Per a més informació i inscripcions:
www.casaldigitalcursos.com
casaldigitalcursos@gmail.com

Casal Digital
d’Estiu 2022

Vine a passar un estiu diferent!! Enguany el casal estarà
dedicat al món del cinema, la ràdio, youtube i la televisió.
Sempre des d'una òptica sana i divertida. També farem
activitats lúdiques, jocs, esports, platja, sortides, tindrem
convidats especials, fotografia, muntatge de vídeo,
manualitats, robòtica i moltes sorpreses més que estem
preparant!
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Organitza:  Club Patinatge Artístic Arenys de Mar

Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus

Durada: juliol

Dies: dimarts i dijous

Horari: de 17h a 18:30h

Participants: a partir de 3 anys

Places: mínim 10; màxim 30

Inscripcions:
patinatgeartisticarenysdemar@hotmail.com
Del 2 de maig al 24 de juny

Preu activitat:     50€

Per a més informació:     Anna Benet. Tel. 638 43 61 32

Aprèn a patinar
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Organitza:  Club Patinatge Artístic Arenys de Mar

Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus i
altres instal·lacions esportives municipals.

Durada: del 23 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 9h a 13h

Participants: a partir de 4 anys

Places: mínim 30; màxim 80

Inscripcions:
patinatgeartisticarenysdemar@hotmail.com
Del 2 de maig al 24 de juny

Preu activitat:     consultar amb l’entitat

Per a més informació:     Anna Benet: 638 43 61 32

Casal Esportiu de
Patinatge Artístic
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Organitza:  Club Hoquei Arenys de Mar

Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus

Durada: del 22 d’agost al 9 de setembre

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 9h a 13h

Participants: de 5 a 11 anys

Places: mínim 5; màxim 10

Inscripcions:
Presencials al Pavelló els dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19h.
www.hoqueiarenysdemar@fecapa.cat

Preu activitat:  Consultar amb l’entitat

Per a més informació:  Al telèfon 699 66 68 45

Tecnificació
Hoquei Patins
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Campus Esportiu
Club Futbol Arenys
Organitza: Club Futbol Arenys de Mar

Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll

Durada: del 27 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 9h a 13h

Participants: de 4 a 14 anys

Places: mínim 10

Inscripcions:     Oficina del Club de Futbol Arenys (Camp Municipal
d’Esports Bernat Coll). Dies: Del 3 de maig fins a l’11 de juny. Horari: de
17.30 a 20h.

Preu activitat: Consultar amb l’entitat

Per a més informació: Al telèfon 628 58 49 85
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Campus Futbol
Sinera United
Organitza: Associació Sinera United

Lloc: Camp Municipal d’Esports Bernat Coll

Durada: del 27 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 9h a 13.30h

Participants: de 4 a 16 anys

Places: mínim 20 i màxim 80

Inscripcions:     Oficina de l’Associació Sinera United (Camp Municipal
d’Esports Bernat Coll), a la web www.sineraunited.cat i a l’App Ass.
Sinera United. A partir del mes de maig fins al 18 de juny. Horari: de 17h
a 20h.

Preu activitat: Una setmana: 50€ / 5 setmanes: 200€
Opció menjador a l’Escola Sinera, preu 7€

Per a més informació:     Al telèfon: 650 29 44 59
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Campus
Viu l’Estiu 2022
Organitza: Associació Sinera United

Lloc:     Escola Sinera

Durada: del 27 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 8 a 15h

Participants: de 3 a 12 anys

Places: mínim 20 i màxim 60

Inscripcions:
Oficina de l’Associació Sinera United (Camp Municipal d’Esports Bernat
Coll), a la web www.sineraunited.cat i a l’App Ass. Sinera United.
Dies: A partir del mes de maig fins al 18 de juny. Horari: de 17h a 20h

Preu activitat: Una setmana: 50€ / 5 setmanes: 200€
Opció menjador a l’Escola Sinera, preu 7€

Per més informació: Albert Comas: 650 29 44 59
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Vòlei Platja
Organitza: Club Vòlei Platja Arenys

Lloc: Platja Picòrdia

Durada: juliol i agost

Dies: dimarts , dijous i divendres

Horari: de 17h a 19h

Participants:  de 8 a 18 anys

Places: mínim 40 i màxim 100

Inscripcions:     http://www.cvparenys.com
Dies: A partir de l’1 de juny

Preu activitat: 65€ un mes / 120€ dos mesos.

Per a més informació:  Al telèfon: 682 87 83 10
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Campus tecnificació
voleibol
Organitza: Club Voleibol Arenys

Lloc: Complex esportiu municipal Fondo de les Creus i
espais esportius de la Platja Picòrdia (1a platja)

Durada: Del 27 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 9h a 13h

Participants: de 8 a 16 anys

Places: mínim 10, màxim 25

Inscripcions: A la web www.voleiarenys.com
Dies: De l’1 al 25 de juny

Preu activitat:     Tot el mes: 200 €. Per setmana: 50 €

Per a més informació: Al telèfon: 628 17 65 38
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Organitza: Club Arenys Bàsquet

Lloc: Complex esportiu municipal Fondo de les Creus

Durada: Del 27 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 8:30h a 13h

Participants: de 4 a 16 anys

Places: mínim 20, màxim 80

Inscripcions: Lloc: Oficina del  Club Arenys Bàsquet (Complex
Esportiu Municipal Fondo de les Creus) i on-line a
juntaarenysbasquet@gmail.com. Dies: A partir de maig. Horari: de 18 a
20h.

Preu activitat:     45 € setmana:

EstiuCamp’22
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Germans Plana
Campus Futbol Sala
Organitza: C.E. Futsal Arenys

Lloc: Complex esportiu municipal Fondo de les Creus

Durada: Del 27 de juny al 15 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 9h a 13h

Participants: de 6 a 15 anys

Places: mínim 20; màxim 30

Inscripcions: Lloc:  Oficina del  C.E. Futsal Arenys (Complex Esportiu
Municipal Fondo de les Creus). Dies: Del 2 de maig al 15 de juny. A les
17:30h

Preu activitat:     Mensual: 170 €

Per a més informació: Al telèfon: 633 85 27 17
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Campus Vela i
Casal infantil
Organitza: Club Nàutic d’Arenys de Mar

Lloc: Club Nàutic d’Arenys de Mar

Durada:  Del 27 de juny al 9 de setembre

Dies: de dilluns a divendres

Horari: De 9h a 17h

Participants: de 3 a 17 anys

Places: mínim 4 i màxim 100

Inscripcions: Lloc:  Oficines Club Nàutic d’Arenys de Mar. Dies: A
partir de l’abril. Horari: de 9 a 17h.

Preu activitat:     En funció de l’horari, consultar amb l’entitat.

Per a més informació:
Al telèfon 93 792 16 00
Oficines del Club Nàutic d’Arenys de Mar
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Casal de Mar
i platja
Organitza:  Club Nàutic d’Arenys de Mar

Lloc: Base Nàutica Arenys

Durada: del 25 de juny al 9 de setembre

Dies: de dilluns a divendres

Horari: matí: de 10 a 14h; tarda: de 15 a 18:30h; dia
sencer: de 10 a 18:30h

Participants: de 6 a 18 anys

Places: mínim 3 i màxim 50

Inscripcions: On-line: basenautica@cnarenys.com
Dies: A partir de l’abril

Preu activitat:     En funció de l’horari. Consultar amb
l’entitat

Per a més informació:
Als telèfons 93 792 16 00 o 620 25 90 32
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Organitza:  Eurofitness Arenys de Mar

Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus

Durada: del 27 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres

Horari: Consultar amb l’entitat.

Participants: A partir de 4 mesos

Inscripcions: Lloc:  Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus.
C/ Fondo de les Creus, s/n. 08350 Arenys de Mar
Dies: A partir del 9 de maig.  Horari: Obertura de la instal·lació

Preu activitat: Segons horaris i edats. Consultar amb
l’entitat.

Per a més informació:     Al telèfon: 93 792 42 24. E-mail:
atencioclients@eurofitness.com i a la recepció del centre

Cursos intensius
de Natació
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Organitza: Eurofitness Arenys de Mar

Lloc: Complex Esportiu Municipal Fondo de les Creus

Durada: Del 27 de juny al 29 de juliol

Dies: de dilluns a divendres, inscripció per setmanes

Horari:
- De 9h a 13h
- De 9h a 15h
- De 9h a 17h
- Servei de permanència de 8h a 8.50h

Participants: Nascuts entre el 2009 i el 2018

Inscripcions: Lloc: Recepció del Complex Esportiu Municipal
Fondo de les Creus s/n.
Dies: des del 9 de maig presencial al centre.

Preu activitat: Segons horaris i dates. Consultar amb
l’entitat.

Per a més informació:     Al telèfon: 93 792 42 24. E-mail:
atencioclients.arenys@eurofitness.com i a la recepció del
centre

Campus esportiu
Estiu 2022
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Organitza: Club de Tenis Arenys de Mar

Lloc: Club de Tenis Arenys de Mar

Durada: del 27 de juny al 7 de setembre

Dies: de dilluns a divendres

Horari: de 9 a 13h

Participants: de 5 a 16 anys

Places: mínim 8; màxim 48

Inscripcions: https://sportdriland.com/formulari-dinscripcio-arenys

Preu activitat: Consultar a l’entitat

Per a més informació:     Al telèfon 635 81 10 76

Stage de tennis
«Smash»
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Organitza: Club de Tenis Arenys de Mar
Lloc: Platja Cavaió
Durada: del 27 de juny al 7 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 13h
Participants: de 5 a 16 anys
Places: mínim 8; màxim 24
Inscripcions: https://sportdriland.com/formulari-dinscripcio-arenys
Preu activitat: Consultar a l’entitat
Per a més informació:     Al telèfon 635 81 10 76

BeachTennis

Organitza: Club de Tenis Arenys de Mar
Lloc: Club de Tenis Arenys de Mar
Durada: del 27 de juny al 7 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 13h
Participants:
Matronatació: a partir de 6 mesos d’edat
Nens/es: de 2 a 16 anys
Adults: a partir de 16 anys
Aquagym: a partir de 16 anys
Places: mínim 5; màxim 20 (macronatació 10)
Inscripcions: https://sportdriland.com/formulari-dinscripcio-arenys
Preu activitat: Consultar a l’entitat
Per a més informació:     Al telèfon 635 81 10 76

Cursos Natació



31

Sumari
Estiu genial ........................................................ 2

Seguim un any més celebrant
un estiu genial! Míriam Puig Comi ...................................................... 3

Casal Baldufa ................................................................................. 4
Casal Estel·lar ................................................................................. 5
Casal Jove ...................................................................................... 6
Servei d’acollida ............................................................................. 7
Servei de menjador ....................................................................... 8

Activitats extraordinàries ..................................................................... 9

Construïm Jocs Gegants .............................................................. 9
Sortida ........................................................................................... 10
Ready, Set, Go! ............................................................................. 10
Festa Cloenda del Casal ............................................................. 10

Inscripcions .......................................................................................... 11

Altres casals i activitats ..................................................... 13
Casal Digital d’Estiu 2022 ........................................................... 14
Aprèn a patinar ............................................................................. 15
Casal Esportiu de Patinatge Artístic ........................................ 16
Tecnificació Hoquei Pations ....................................................  17
Campus Esportiu Club Futbol Arenys .....................................  18
Campus Futbol Sinera United .................................................... 19
Campus Viu l’Estiu 2022 ............................................................. 20
Vòlei Platja .................................................................................... 21
Campus tecnificació voleibol .................................................... 22
Estiu Camp’22 ............................................................................... 23
Campus Germans Plana Futbol Sala ....................................... 24
Campus Vela i Casal infantil ...................................................... 25
Casal de Mar i platja .................................................................... 26
Cursos intensius de Natació ..................................................... 27
Campus esportiu Estiu 2021 ..................................................... 28
Stage de tennis «Smash» ........................................................... 29
Beach Tennis ................................................................................ 30
Cursos Natació ............................................................................ 30



32

Entitats col·laboradores

Associació Sinera United
Club Arenys Bàsquet

C. E. Futsal Arenys
Club Futbol Arenys de Mar
Club Hoquei Arenys de Mar

Club Nàutic d’Arenys de Mar
Club Patinatge Artístic Arenys de Mar

Club Vòlei Platja Arenys
Club Voleibol Arenys

Club de Tenis Arenys de Mar
Eurofitness Arenys de Mar

Més informació a
www.arenysdemar.cat


