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20/21
Bàsquet

Club Sant 
Joan Despí

Inscripcions online al web
www.basquetdespi.com

15
Associació 

Dansadespí
Associació Dansadespí
Carrer del Mercat 5, baixos, Sant Joan Despí
dansadespi@gmail.com
Tel: 93 373 19 72

10/11
Grup d’Esplai 
El Castanyot

Jacint Verdaguer, 24-26 · Tel. 93 477 03 41
casalcastanyol@gmail.com

9
Centre 

d’Esplai El 
Nus

Centre Cívic Sant Pancraç · Passeig del Canal, 2 
Tel. 93 477 06 86 
estiu@esplaielnus.org

22
F.C. Levante 

las Planas
Oficines del FC Levante las Planas
Online: INSTAGRAM  FC LEVANTE LAS PLANAS 
/ INSTAGRAM TEC ACADEMY

12
AMPA Joan 

Perich i Valls 
i DONAVOL, 

S.C.C.L

Inscripcions online al web
https://forms.gle/sJSnT2yoQdqcmAhX8

13
AMPA

Pau Casals
Pau Casals, s/n. · Tel. 610 14 73 06
paucasals.imalleure@gmail.com

19
FC SJD – San 

Pancracio
Inscripcions online al web
https://udsanpancracio.com/

16
Freedom 

Dance
Av. de Barcelona, 22 ·
Tel. 93 125 43 91 / 627 878 704 / 634 603 123
info@freedomdancesjd.com
www.freedomdancesjd.com

18
Sant Joan 

Despí Club 
Futbol Sala

Poliesportiu Ugalde de Sant Joan Despí
Carrer Sant Martí de l’Erm, 21, s/n
Totes les tardes de dilluns a divendres
de 17.30 h a 20 h

17
Club Hoquei 

Línia Jujol
Poliesportiu del Mig
Dimecres i divendres de 19 a 20 h.
chljujolirene@gmail.com · Tel. 608 938 754

1/2
Ajuntament  

de Sant
Joan Despí

Inscripcions online al web
www.sjdespi.cat

5/8
Club d’Esplai 

el Tricicle 
(Fundació Catalana 

de l’Esplai)

CC Les Planes · J.F. Kennedy, 4 · Tel. 93 477 01 47
CC Antoni Gaudí · Plaça de l’Estatut, 5
Tel. 93 477 31 34
al portal estiu.fundesplai.org

3/4
Ajuntament 

Departament 
d’Esports

Inscripcions online al web
www.sjdespi.cat

14
Ateneu 

instructiu
http://www.divertalia.cat/ateneu/
Ateneu instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel: 93 373 17 16

23
Handbol Sant 

Joan Despí
Handbol Sant Joan Despí
Poliesportiu Salvador Gimeno · Carrer Major, 75 
Tel. 93 477 68 20



Organitzador de l’activitat
Ajuntament de Sant Joan Despí 

CASALS D’ESTIU MUNICIPALS                                                                     
Descripció de l’activitat
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix el servei de casals  d’estiu municipals, 
per tal  de contribuir a la conciliació familiar durant el període de vacances 
estivals, de juny a setembre, posant en valor l’educació fora de l’horari lectiu 
dels infants i joves de la nostra ciutat. El programa pedagògic dels casals d’estiu 
municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí treballarà els continguts de 
fomentar la recerca, experimentar noves experiències, interactuar amb l’entorn, 
potenciar la creativitat i la imaginació, adquirir nous coneixements, implicar-se 
amb el grup d’iguals convivint en la  diversitat i promoure una actitud de diàleg 
obert i escolta activa. Inclou un ampli programa de tallers, activitats, culturals, 
educatives, esportives i de convivència, i sortides.

Dates de l’activitat
Els casals d’estiu municipals es portaran a terme del 23 de juny al 29 de 
juliol, i de l’1 d’agost a l’últim dia de vacances d’estiu del mes de setembre 
(De dilluns a divendres no festius) · Casal sencer o per setmanes

Edats dels participants
Casals infantils: infants de P3 a 6è de primària
Casal Jove: joves de 1r a 4t de l’ESO

Modalitats dels Casals i llocs

Casals de juny-juliol: Del 23 de juny al 29 de juliol

Casal infantil barri Centre:
· Escola Sant Francesc d’Assis

Casal Infantil barri les Planes:
· Escola Roser Capdevila

Casal Infantil barri Torreblanca:
· Centre Cívic Torreblanca

Casal Infantil barri Residencial Sant Joan:
· Centre cívic Antoni Gaudí

Casal Infantil Anglès:
· Centre cívic Sant Pancraç

Casal Jove:
· Antiga  escola Pascual Cañís

Casal d’agost i setembre: De l’1 d’agost a l’últim dia 
de vacances d’estiu del mes de setembre 

Casal Infantil:
· Centre Cívic Torreblanca
· Centre Cívic Antoni Gaudí

 
Places Ofertes · 700 places  

Casals d’estiu 
Municipals
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Horari de l’activitat
Casals infantils:
Casal matí de 9 a 14 h 
Casal matí i tarda de 9 a 14 h i de 15.30 a 17 h
Casal Jove: Casal matí de 9 a 14 h

Preu
Casal infantil Matí Mati i tarda       
1a setmana: 23 de juny (1 dia) 13,00 € 15,00 €
Setmana de juliol (5 dies) 65,00 € 75,00 €
Casal juny-juliol sencer (6 setmanes) 304,00 € 351,00 €

Setmana d’agost (5 dies) 65,00 € 75,00 €
Setmana d’agost (4 dies) 52,00 € 60,00 €
Casal agost-setembre sencer (5 setmanes) 281 € 324 €

Casal infantil anglès Matí Mati i tarda
1a setmana: 23 de juny (1 dia) 15,00 € 17,50 €
Setmana de juliol (5 dies)   75,00 € 87,50 €
Casal juny-juliol sencer (6 setmanes)     351,00 € 409,00 €

Casal jove Matí
1a setmana: 23 de juny (1 dia) 15,45 €
Setmana de juliol (5 dies) 77,25 €
Casal juny-juliol sencer (6 setmanes) 361,00 €

Descomptes aplicables
10% germans/germanes 
20% famílies nombroses/monoparentals
*No són descomptes acumulatius, seran aplicats sobre el cost total   
 resultant per a la família.

Serveis complementaris
Servei de menjador · de 14 a 15. 30 h 
Servei d’acollida · de 8 a 9 h i de 17 a 17.30 h 
Consulteu preus a la web de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí www.sjdespi.cat     

Període d’inscripció
Del 16 de maig al 2 de juny per a infants i joves 
vinculats al municipi:
 Infants i  joves residents a Sant Joan Despí.
 Infants i  joves vinculats als centres educatius i 

   entitats de Sant Joan Despí 
 Àvia/avi residents a Sant Joan Despí
 Mare/pare/tutor-a treballador-a de Sant Joan Despí

Del 27 de maig al 2 de juny les places lliures quedaran 
disponibles per a infants/joves no vinculats al municipi.

Lloc i horari de les inscripcions
Inscripció online al web de l’Ajuntament de Sant Joan Despí: 
www.sjdespi.cat

Documentació a presentar:
 Fotocòpia del Catsalut
 Fotocòpia de les vacunes
 Fotocòpia del DNI/NIE/passaport pare/mare/tutor
 Fotografia de carnet de l’infant
 Formulari de sol·licitud de casal
 Pagament del 100% del preu de l’activitat.

Casals d’estiu 
Municipals
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Organitzador de l’activitat
Ajuntament de Sant Joan Despí 
Departament d’Esports
CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU                                                                     
Descripció de l’activitat
És una activitat esportiva d’esbarjo adreçada als nens i nenes a qui agrada 
l’esport, les  activitats recreatives, i que vulguin passar un estiu amb altres infants. 

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 29 de juliol (De dilluns a divendres no festius)
1r torn del 28 de juny a 1 de juliol
2n torn del 4 al 8 de juliol
3r torn del  11 al 15 de juliol
4t torn del 18 al 22 de juliol
5è torn del 25 al 29 de juliol 

Edats dels participants • Nens i nenes nascuts/des entre els anys 2010 i 2018

Lloc on es realitza l’activitat
Poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno

Places Ofertes
90 places al poliesportiu municipal Francesc Calvet
110 places al poliesportiu municipal Salvador Gimeno

Horari de l’activitat
Hi ha dos tipus d’horaris diferents:
Horari normal de 9 a 14 h
Horari ampliat de 9 a 17 h (inclou el dinar)

Preu
Preu torn normal 67,5 €
Preu torn ampliat (Dinar inclòs) 110 €
Servei Cangur 10 €

Serveis complementaris
Servei de cangur · De 8 a 9 hores
Servei de menjador      
  

Període d’inscripció
Del 2 al 9 de maig les famílies residents a SJD es 
poden registrar per a participar al sorteig que doni 
dret a reserva de plaça.
Sorteig públic el 10 de maig
Informació a www.despiesport.cat

Lloc i horari de les inscripcions
Les inscripcions es realitzaran online a la web:
www.despiesport.cat

Campus esportiu 
d’estiu despíesport
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Organitzador de l’activitat
Ajuntament de Sant Joan Despí 
Departament d’Esports
ESTADA DE TENNIS, PÀDEL, ANGLÈS I PISCINA                                                                    
Descripció de l’activitat
Activitat que combina segons l’edat i nivell l’ensenyament del tennis, 
pàdel, anglès amb piscina. 

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 29 de Juliol

Edats dels participants
Nens i joves de 4 a 16 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Tennis Des—p Sían t Joan Despí

Places Ofertes
100 places setmanals

Horari de l’activitat
Estades de 9 a 18 hores (modalitat tot el dia)
Estades de 9 a 14 hores (modalitat matí)
Estades de 9 a 15 hores (modalitat matí + dinar) 

Preu
Modalitat MATÍ   101 €/setmana
Modalitat MATÍ + DINAR (Dinar inclòs) 141 €/setmana
Tot el dia (Dinar inclòs) 180 €/setmana
Dinar puntual   8 €
*Descomptes per nombre de germans i per usuari d’escola.

Serveis complementaris
Servei de d’acollida · De 8 a 9 hores
Servei de menjador · De 14 a 15 hores 

*Regal d’una samarreta del club.     
  

Període d’inscripció
Del 2 d ábril a l’11 de juny fins a completar les places

Lloc i horari de les inscripcions
Tennis Sant Joan Despí
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2
Tel. 93 477 12 00
Horari de dilluns a divendres, de 8 a 23 hores
i dissabtes i diumenges, de 8 a 21 hores

Estada de tennis,
pàdel, anglès i piscina
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)
COLÒNIES A CAN MASSAGUER                                                                      
Descripció de l’activitat
Les colònies són un espai de convivència i diversió amb amics i amigues, lluny 
de la ciutat i en una casa de colònies. Es tracta d’una proposta educativa on, 
al voltant d’un eix d’animació i d’activitats, els infants participen activament, 
al llarg d’uns quants dies fora de l’entorn familiar. Diversió, emocions, 
excursions, amistat, convivència, lleure, higiene, salut, alimentació, cooperació 
i participació en les feines de la casa, formen part de la vida diària de la colònia. 

Dates de l’activitat • Del 4 al 8 de juliol de 2022 

Edats dels participants • Nens i nenes nascudes del 2018 al 2014

Lloc on es realitza l’activitat
Casa Colònies CAN MASSAGUER
(Sant Feliu de Buixalleu)

Places Ofertes • 24 places

Preu
Socis: 220€
No socis: 270€

Descomptes
10% descompte a partir del 2n germà
en la tanda més econòmica

Període d’inscripció
A partir del 2 de maig del 2022

Lloc i horari de les inscripcions
A través del portal estiu.fundesplai.org
(activitats Esplai El Tricicle) o:
Centre Cívic Les Planes 
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Centre Cívic Antoni Gaudí 
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Enviant un correu electrònic a tricicle@fundesplai.org

Condicions cancel·lació
L’Esplai El Tricicle (Fundesplai),  es reserva el dret 
d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre de persones 
inscrites no arriba al mínim establert. En cas d’anul·lació 
d’algun/s servei/s per part de Fundesplai, es retornarà 
el 100% de l’import.
Si la causa de la baixa és per malaltia o accident, i 
aquesta s’acredita amb certificat mèdic, es retornarà el 
50% de la part de l’activitat no gaudida.

Colònies a Can 
Massaguer
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)
CAMPAMENTS A “ELS OMS”                                                                      
Descripció de l’activitat
Els campaments són activitats educatives que es fan en contacte directe amb 
la natura. Són un espai de convivència entre iguals, basat en les necessitats i 
els interessos del grup i amb uns objectius pedagògics clars. Els campaments 
són un espai idoni per aprendre, a través de l’acció, els valors que treballem 
a l’esplai, potenciant el compromís a la natura, l’autogestió, la participació, la 
vivència, l’esperit crític o el treball en equip.  Sens dubte anar de campaments 
aporta una experiència vivencial impregnada de la relació amb el grup, les 
excursions i els jocs. 

Dates de l’activitat • Del 2 al 8 de juliol de 2022 

Edats dels participants • Nens i nenes nascudes del 2010 al 2013

Lloc on es realitza l’activitat
Zona d’acampada ELS OMS
(Sant Feliu de Buixalleu, Girona)

Places Ofertes • 25 places

Preu
Socis: 270€
No socis: 320€

Descomptes
10% descompte a partir del 2n germà
en la tanda més econòmica

Període d’inscripció
A partir del 2 de maig del 2022

Lloc i horari de les inscripcions
A través del portal estiu.fundesplai.org (activitats 
Esplai El Tricicle) o:
Centre Cívic Les Planes  
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Centre Cívic Antoni Gaudí 
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Enviant un correu electrònic a tricicle@fundesplai.org 
Condicions cancel·lació
L’Esplai El Tricicle (Fundesplai), es reserva el dret d’anul·lar 
qualsevol activitat si el nombre de persones inscrites no 
arriba al mínim establert. En cas d’anul·lació d’algun/s 
servei/s per part de Fundesplai, es retornarà el 100% de 
l’import.
Si la causa de la baixa és per malaltia o accident, i aquesta 
s’acredita amb certificat mèdic, es retornarà el 50% de la 
part de l’activitat no gaudida.

Campaments a
“els Oms”
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)
CAMPAMENTS A SALDES                                                                      
Descripció de l’activitat
Aquest estiu les i els joves gaudiran d’uns campaments a Saldes, on ens 
endinsarem de ple en els espais naturals als peus del Pedraforca.
Aprendrem a viure en harmonia amb la natura i treballarem l’autonomia i 
l’autogestió, alhora que fem pinya i nous amics. Realitzarem activitats pròpies 
de l’estiu com, dinàmiques de grup, jocs, excursions, piscina, etc.  

Dates de l’activitat • Del 6 al 13 de juliol de 2022 

Edats dels participants • Joves nascuts del 2007 al 2009

Lloc on es realitza l’activitat
Saldes

Places Ofertes • 15 places

Preu • A consultar amb l’entitat

Descomptes
10% descompte a partir del 2n germà
en la tanda més econòmica

Període d’inscripció
Socis: A partir del 29 d’abril del 2022
No socis: A partir del 9 de maig del 2022

Lloc i horari de les inscripcions
A través del portal estiu.fundesplai.org (activitats 
Esplai El Tricicle) o:
Centre Cívic Les Planes  
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Centre Cívic Antoni Gaudí 
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Enviant un correu electrònic a tricicle@fundesplai.org 

Condicions cancel·lació
L’Esplai El Tricicle (Fundesplai), es reserva el dret d’anul·lar 
qualsevol activitat si el nombre de persones inscrites no 
arriba al mínim establert. En cas d’anul·lació d’algun/s 
servei/s per part de Fundesplai, es retornarà el 100% de 
l’import.
Si la causa de la baixa és per malaltia o accident, i aquesta 
s’acredita amb certificat mèdic, es retornarà el 50% de la 
part de l’activitat no gaudida.

Campaments a 
Saldes
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Organitzador de l’activitat
Club d’Esplai el Tricicle (Fundació Catalana de l’Esplai)
RUTA ALCANAR PENÍSCOLA                                                                      
Descripció de l’activitat
Aquest estiu les i els Joves més grans realitzaran part del camí del Sènia i 
l’Ebre, fent una ruta d’Alcanar a Peníscola. Una proposta molt engrescadora al 
costat de les platges de les costes del Catalunya i el País Valencià. Connectarem 
amb la natura del nostre voltant i coneixerem nos amics i amigues i també ens 
retrobarem amb els d’altres anys. A més a més, no tot serà fer camí, sinó 
que també gaudirem d’un munt de jocs, dinàmiques i activitats que l’equip de 
monitores i monitors ens tindran preparades.  

Dates de l’activitat • Del 18 al 27 de juliol de 2022 

Edats dels participants • Joves nascuts del 2004 al 2006

Lloc on es realitza l’activitat • De Alcanar a Peníscola

Places Ofertes • 15 places

Preu • A consultar a la Secretaria de l’Esplai

Descomptes
10% descompte a partir del 2n germà
en la tanda més econòmica

Període d’inscripció
Socis: A partir del 29 d’abril del 2022
No socis: A partir del 9 de maig del 2022

Lloc i horari de les inscripcions
A través del portal estiu.fundesplai.org (activitats 
Esplai El Tricicle) o:
Centre Cívic Les Planes  
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Centre Cívic Antoni Gaudí 
de dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h
Enviant un correu electrònic a tricicle@fundesplai.org 

Condicions cancel·lació
L’Esplai El Tricicle (Fundesplai), es reserva el dret d’anul·lar 
qualsevol activitat si el nombre de persones inscrites no 
arriba al mínim establert. En cas d’anul·lació d’algun/s 
servei/s per part de Fundesplai, es retornarà el 100% de 
l’import.
Si la causa de la baixa és per malaltia o accident, i aquesta 
s’acredita amb certificat mèdic, es retornarà el 50% de la 
part de l’activitat no gaudida.

Ruta Alcanar 
Peníscola
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Organitzador de l’activitat
Centre d’Esplai El Nus
TANDES D’ESTIU NUS                                                                     
Descripció de l’activitat
Cinc raons per anar de colònies, campaments i rutes: 
 Conèixer un nou entorn i gaudir de la natura.
 Aprendre a viure i conviure lluny de l’ambient habitual.
 El repte de conèixer els nostres límits.
 Viure una experiència inoblidable.
 Temps de descans i relaxació.

Per tot això volem que vinguis amb nosaltres!

COLÒNIES PETITS
Dates de l’activitat · Del 25 al 29 de juliol de 2022
Edats dels participants · De P3 a 2n de primària (Nascuts del 2014 al 2018) 
Lloc on es realitza l’activitat
Casa de colònies Can Masaguer. Sant Feliu de Buixalleu. (Anada i tornada en autocar)
Preu · 300 €

COLÒNIES MITJANS
Dates de l’activitat · Del 23 al 29 de juliol de 2022
Edats dels participants · De 3r a 6è de primària (Nascuts del 2010 al 2013) 
Lloc on es realitza l’activitat
Casa de colònies Can Masaguer. Sant Feliu de Buixalleu. (Anada i tornada en autocar)
Preu · 340 €

CAMPAMENTS JOVES I
Dates de l’activitat · Del 9 al 16 de juliol de 2022
Edats dels participants
De 1r a 3r d’ESO (Joves nascuts/des del 2007 al 2009) 
Lloc on es realitza l’activitat
Terreny d’acampada El Solà. Sant Quirze de Besora. 
(Anada i tornada en tren)
Preu · 380 €

RUTA JOVES II
Dates de l’activitat · Del 27 de juny al 5 de juliol de 2022
Edats dels participants · De 4t d’ESO a Batxillerat 
(Joves nascuts/des del 2004 al 2006) 
Lloc on es realitza l’activitat
Ruta pel País Basc. (Anada i tornada en tren)
Preu · 430 €

Període d’inscripció
Del 25 al 30 d’abril per a infants i joves
de dissabtes i tallers Nus. 
A partir del 4 de maig, per a la resta d’infants/joves, 
en cas de quedar places disponibles. 
 
*Cal tenir abonada la quota de soci/sòcia 2021-2022.
Documentació a presentar:
 Fotocòpia del Catsalut
 Fotocòpia de les vacunes
 Fotocòpia del DNI/NIE/passaport pare/mare/tutor
 Fotografia de carnet de l’infant
 Formulari d’inscripció a l’activitat
 Pagament del 50% del preu de l’activitat.

Lloc i horari de les inscripcions
Consultar disponibilitat de places a 
estiu@esplaielnus.org 
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Organitzador de l’activitat
Grup d’Esplai El Castanyot
CASAL D’ESTIU                                                                      
Descripció de l’activitat
Durant quatre setmanes es realitzaran activitats diverses i excursions. Farem 
activitats per grups d’edat i també conjuntes amb tot el grup de l’esplai. Tot amb 
uns monitors disposats a fer que els vostres nens s’ho passin d’allò més bé.

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 20 de juliol de 2022

Edats dels participants
De 3 a 15 anys 

Lloc on es realitza l’activitat
Local de G.E. El Castanyot
C/ Jacint Verdaguer 24-26

Places Ofertes · 80 places

Horari de l’activitat
Casal de 9 a 14 h
Casal de 9 a 15.30 h (inclou dinar)
Casal de 9 a 17 h 

Preu
De 9 a 14 h 210 € casal complet
De 9 a 15.30 h (inclou dinar) 365 € casal complet
De 9 a 17 h 440 € casal complet

Setmana només matí (9 a 14 h) 40 € (la 4a)
 65 € (1a,2a,3a,)

Servei de menjador 7,50 €/dia     
*Disponibilitat per fer el casal per setmanes
*Altres opcions demanar informació  

Preu serveis complementaris
Acollides de 8 a 9 h del matí 

Període d’inscripció
Preinscripció: A partir del 19 d’abril (paga i senyal de 50 €)
Inscripció: A partir del 10 de maig.

Lloc i horaris de les inscripcions
G.E. El Castanyot. Carrer de Jacint Verdaguer, 24-26
Tel. 93 477 03 41 casalcastanyot@gmail.com · 
castanyot@fundesplai.org
Dimarts de 17.30 h a 19.30 hores
Dissabte a les 17 h o 19.30 hores
* Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària i dades bancàries.
* Recepta mèdica en cas de prendre medicació

Casal d’estiu
(El Castanyot)

10



Organitzador de l’activitat
Grup d’Esplai El Castanyot
COLÒNIES D’ESTI                                                                      
Descripció de l’activitat
Durant 11 dies es realitzaran activitats en un entorn natural, concretament a 
Can Solà, Girona. Activitats conjuntes amb tota la colònia i també amb el grup 
de la seva edat, tot amb uns monitors i monitores disposats a fer que els vostres 
nens s’ho passin d’allò més bé.

Dates de l’activitat
Del 21 de juliol al 31 de juliol
del 27 de juliol al 31 de juliol (pels infants de 3 a 5 anys)

Edats dels participants · De 3 a 17 anys 

Lloc on es realitza l’activitat
Can Solà, Girona

Places Ofertes · 110 places

Horari de l’activitat · De 8 a 23 hores, cada dia  

Preu
De 6 a 17 anys 300 €
De 3 a 5 anys 150 €

Període d’inscripció
Preinscripció socis: A partir del 14 de maig
L’horari per apuntar-se és els dimarts 17.30 a 19.30h i 
dissabtes de 17 a 17.30 i a les 19 h
Preinscripció no socis: A partir del 28 de maig
els dissabtes a les 17h.
Inscripció socis: A partir del 4 de juny
els dimarts i dissabtes.

Lloc i horaris de les inscripcions
G.E. El Castanyot. Carrer de Jacint Verdaguer, 24-26
Tel. 93 477 03 41 casalcastanyot@gmail.com · 
castanyot@fundesplai.org
Dimarts de 17.30 h a 19.30 hores
Dissabte a les 17 h o 19.30 hores
* Cal portar fotocòpia de la targeta sanitària i dades bancàries.
* Recepta mèdica en cas de prendre medicació

Colònies d’estiu
(El Castanyot)
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Organitzador de l’activitat
AMPA Joan Perich i Valls i DONAVOL, S.C.C.L
CASAL D’ESTIU                                                                      
Descripció de l’activitat
Casal amb un horari i servei adaptat a les necessitats de les famílies. Els 
infants gaudiran d’un espai on faran un grapat d’activitats diferents : piscina, 
gimcanes, excursions, tallers, grans jocs, jocs d’aigua…

Dates de l’activitat
Del 27 de Juny al 29 de Juliol

Edats dels participants • Nens i nenes de 3 a 12 anys (ambdós inclosos)

Lloc on es realitza l’activitat
Instal·lacions de l’escola Joan Perich i Valls

Places Ofertes • 100 places setmanals

Horari de l’activitat
Casal de matí de 9 a 14 hores 
Menjador de 14 a 16 hores
Servei d’acollida de 8 a 9 hores
 de 16 a 17 hores
                                          (amb un mínim d’infants)

Preu
Període Matí        
1 setmana 74 €
2 setmanes 145 €
3 setmanes 218 €
4 setmanes 289 €
5 setmanes  330 €      
*Descompte 5% famílies nombroses i monoparentals

Serveis complementaris
Servei d’acollida setmanal
Matins de 8 a 9h 13 € 
Matins de 8.30h a 9h 9 €  
Tardes de 16.30 a 17 h 13 €
*Aquests serveis realitzaran sempre que hi hagi un mínim de 5 
nens/es que ho sol·licitin

Servei de menjador · De 14 a 16 hores
Cada dia · Preu fix 6,90 € 
Dia esporàdic 7,05 €

Període d’inscripció
Del 25 d’abril al 27 de maig

Lloc i horari de les inscripcions
Es realitzaran en línia, mitjançant el següent enllaç:
https://forms.gle/sJSnT2yoQdqcmAhX8

Casal d’estiu
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Organitzador de l’activitat
AMPA Pau Casals
CASAL D’ESTIU                                                                      
Descripció de l’activitat
Activitat de vacances que ofereix als infants activitats lúdiques, culturals, de 
lleure (excursions, sortides a la piscina, jocs, tallers...), tot això amb el seu 
corresponent suport pedagògic.
Aquest curs, els còmics, serà el nostre eix d’animació.

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 29 de juliol de 2021

Edats dels participants • Nens i nenes de 3 a 12 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Escola Pau Casals

Places Ofertes • 150 places setmanals

Horari de l’activitat
Casal de matí de 9 a 14 hores
 (algunes sortides fins a les 18 hores)

Menjador de 14 a 16.30 hores
Servei d’acollida de 8 a 9 hores

Preu
Casal sencer 400 €
Setmana 92 €
*Descompte 5% per germans

Serveis complementaris
Servei de menjador (Preu per dia) 6,20 € 
Servei d’acollida (Fix) de 8 h a 9 h (Preu per setmana) 12 € 

Servei d’acollida (Puntual) de 8 h a 9 h (Preu per dia) 4 € 
Servei d’acollida (Fix) de 8.30 h a 9 h (Preu per setmana) 7 € 
Servei d’acollida (Puntual) de 8.30 h a 9 h (Preu per dia) 2 €

Període d’inscripció
Del 9 al 13 demaig de 2022

Per a més informació: 
tel. 610 14 73 06
paucasals.imalleure@gmail.com

Lloc i horari de les inscripcions
Es realitzaran telemàticament al correu:
paucasals.imalleure@gmail.com

Casal d’estiu
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Organitzador de l’activitat
Ateneu Instructiu - Divertalia
CASAL D’ESTIU INFANTIL                                                                      
Descripció de l’activitat
Casal  d’estiu dirigit a infants de 3 a 12 anys. Amb un mateix centre d’interès, 
però activitats diferents per a infantil, cicle inicial i cicle mitjà. Inclou sortida 
de tot el dia semanal que es faran a l’entorn (un dia a la setmana), una/dues 
sortides en autocar (2a i 4a setmana) i un dia de remullada. 
 Aconseguir que els infants gaudeixin de tot el que aporta  l’educació en el 

 lleure.
 Responsabilitzar-nos amb el medi. Respectar els altres. Fer la feina ben feta 

 i de manera autònoma
 Fomentar la creativitat de l’infant gràcies a la participació en la generació de 

 tallers.
 Respectar i prendre acció en la cura i manteniment de flora i fauna. 

Dates de l’activitat • Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022 

Edats dels participants • De 3 a 12 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Escola Ateneu Instructiu · Sortides fora de l’escola

Places Ofertes • 100 places

Horari de l’activitat
Casal de 9 a 17 h (inclou dinar)
Casal de 9 a 15 h (inclou dinar)
Casal de 9 a 13 h

Preu
 Setmana        
Casal de 9 a 17 h (inclou dinar) 135 € 
Casal de 9 a 17 h (no inclou dinar) 98 €                       
Casal de 9 a 15h (inclou dinar) 102 €
Casal de 9 a 13 h 65 €      
*Descompte  per a germans

Serveis complementaris
Servei d’ acollida setmanal de 8 a 9h 13 €  
Servei d’ acollida esporàdic 3,50 €
Servei menjador  esporàdic 8 €          
*Inclou samarreta del casal

Període d’inscripció
Del 2 de maig al 10 de juny del 2022

Lloc i horari de les inscripcions
Les inscripcions es realitzaran online a la web:
http://www.divertalia.cat/ateneu/
Ateneu instructiu
Passeig del Canal, s/n
Tel: 93 373 17 16

Casal d’estiu
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Organitzador de l’activitat
Associació Dansadespí
ESDANSA 2022 (EStiuDANSA)                                                                      
Descripció de l’activitat
Són cursets intensius de dansa on es treballaran diferents disciplines: dansa 
clàssica, dansa contemporània i dansa moderna. Està destinat a un perfil ampli 
d’infants i de joves, que ja tinguin una formació prèvia, NO són cursets d’iniciació. 
La DANSA és una eina vehicular d’expressió i de creixement personal, sense 
oblidar-se de la vessant formadora i artística.

Dates de l’activitat
Hi ha dos blocs:
Del 4 al 8 de juliol: dansa clàssica i dansa moderna (grups 1 i 2)
De l’11 al 15 de juliol: dansa clàssica i dansa contemporània (grup 3) 

Edats dels participants • A partir de 8 anys (Grups organitzats per edat i/o nivell)
 Grup 1: de 8 a 10 anys
 Grup 2: d’ 11 a 13 anys
 Grup 3: més de 13 anys

Lloc on es realitza l’activitat
L’activitat es desenvoluparà en dos espais diferenciats:
 Associació Dansadepí: carrer del Mercat, 5, baixos, Sant Joan Despí
 Foment Cultural i Artístic (carrer Major, 54) Sant Joan Despí

Places Ofertes • Places limitades: màxim 15 per grup

Horari de l’activitat
1a classe: 9.30 h a 11.30 h
Descans: 11.30 h a 11.45 h
2a classe: 11.45 h a 13.45 h

Preu
Consultar en el període d’inscripcions.
*Hi haurà descomptes per a germanes o germans.   

Període d’inscripció
A partir del 9 de maig fins cobrir les places ofertades

Informació i confirmació de les inscripcions
Associació Dansadespí
Carrer del Mercat 5, baixos, Sant Joan Despí
 Presencialment:

   de dilluns a divendres de 17.30 h a 20 h
 Online:

   enviant correu electrònic a dansadespi@gmail.com
 Telefònicament:

   93 373 19 72

Esdansa 2022
(estiudansa)
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Organitzador de l’activitat
Freedom Dance
VII CASAL D’ESTIU                                                                     
Descripció de l’activitat
Casal d’estiu orientat a l’aprenentatge i  la pràctica del ball i el teatre musical. 
Activitats lúdiques i divertides més la pràctica de l’idioma anglès dos dies 
setmanals, activitats a l’aire lliure dins del centre, sortida a la piscina pública.

Dates de l’activitat • Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022 

Edats dels participants
Nens i nenes nascuts entre l’1 de gener de 2009 i 31 de desembre de 2018
 Grup 1: 2017 - 2018
 Grup 2: 2015 - 2016
 Grup 3: 2012 - 2013 -2014
 Grup 4: 2009 - 2010 - 2011

Lloc on es realitza l’activitat • Freedom Dance, avinguda de Barcelona, 22

Places Ofertes • 80 places setmanals (20 places per grup a la setmana)

Horari de l’activitat
De dilluns a divendres
Matins · de 9 a 13.30 h
Menjador · de 13.30 h a 16.30 h

Preu
1 setmana 90 €
2 setmanes 170 €
3 setmanes 250 €
4 setmanes 330€
Casal sencer (5 setmanes) 400 €
*S’afegirà el preu de l’excursió al cinema, dia i preu per concretar

Serveis complementaris
Servei de menjador (Preu setmanal) 50 € 
Servei de menjador (Preu diari)  12 €
*10% de descompte segon germà al casal.   
 
Període d’inscripció
Del 20 d’abril al 10 de juny o fins a esgotar les  places. 

Documentació a presentar:
 Full d’inscripció emplenat
 Fotocòpia targeta sanitària
 Fotocòpia llibret de vacunes
 Fotocòpia DNI pare, mare o tutor
 Pagament del 50% del casal al moment d’inscripció

Lloc i horari de les inscripcions
Freedom Dance, Av. de Barcelona, 22, Sant Joan Despí 
De dilluns a divendres de 17 a 22.30 h
Tel: 93 125 43 91 · 627 878 704
Via telemàtica a: https://www.freedomdancesjd.com/
casal-de-verano/preinscripcion
*El pagament dels serveis complementaris i el 50% restant es farà al juny

Per a més informació: 
www.freedomdancesjd.com· info@freedomdancesjd.com 
 

VII Casal d’estiu
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Organitzador de l’activitat
Club Hoquei Línia Jujol
CAMPUS D’ESTIU D’HOQUEI LÍNEA                                                                     
Descripció de l’activitat
Patins, sticks, puck... Saps de què et parlo? No? L’hoquei línea.

Dates de l’activitat
Del 28 de juny al 30 de juliol

Edats dels participants • Nens i nenes de 3 a 15 anys

Lloc on es realitza l’activitat
A la pista Arquitecte Jujol
i al migdia anem al Poliesportiu del Mig

Places Ofertes • 35 places

Horari de l’activitat
De dilluns a divendres · de 9 a 17 h

Preu
Casal sencer 500 €
Setmana 125 €
*Descompte 10% per germans

Període d’inscripció
Del 3 de maig fins a l’ 11 de juliol

Lloc i horari de les inscripcions
Poliesportiu del Mig
Dimecres i divendres de 19 a 20 h.
chljujolirene@gmail.com · Tel. 608 938 754 (Irene) 

Campus d’estiu 
d’hoquei línea
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Organitzador de l’activitat
Sant Joan Despí Club Futbol Sala
CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU                                                                     
Descripció de l’activitat
Aprenentatge i millora del futbol sala. Masterclass d’entrenadors i jugadors 
de primer nivell internacional amb la col·laboració de Santi Gea, seleccionador 
nacional de Catalunya. També es faran sortides setmanals, jocs esportius i 
lúdics, recreació aquàtica, i moltes sorpreses més.

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022

Edats dels participants • Nois i noies nascuts entre el 2005 i el 2017

Lloc on es realitza l’activitat
Poliesportiu Ugalde, piscina municipal
exteriorde Sant Joan Despí i pista
esportiva parc de la Fontsanta

Places Ofertes
Un màxim de 84 places setmanals

Horari de l’activitat
De 9 a 14 hores

Preu
Podeu consultar tots els preus al nostre web:
 www.santjoandespicfs.cat
*Es poden realitzar inscripcions per setmanes o per al campus 
sencer (tenen prioritat sobre les inscripcions per setmanes)

Descomptes aplicables
10% Socis 
10% Per inscripcions a 3 torns o més

Serveis complementaris
Servei d’acollida · de 8 a 9 h
Servei de menjador · de 14 a 15.30 h 

Període d’inscripció
Del 16 de maig al 24 de juny

Lloc i horari de les inscripcions
Poliesportiu Ugalde de Sant Joan Despí
Carrer Sant Martí de l’Erm, 21, s/n
Totes les tardes de dilluns a divendres
de 17.30 h a 20 h a la secretaria del Club

Campus
esportiu d’estiu
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Organitzador de l’activitat
FC SJD – San Pancracio
CAMPUS D’ESTIU                                                                      
Descripció de l’activitat
Casal d´estiu on tot gira entorn al futbol.

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022

Edats dels participants • De 5 a 14 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Camp de futbol Municipal del Barri Centre

Places Ofertes • 94 places

Horari de l’activitat • De 9 a 14 hores

Preu
Jugador/a del club 80 €
Extern 85 €

Serveis complementaris
Servei d’acollida matí · de 8 h a 9 h 
Servei d’acollida migdia · de 14 h a 15 h 

Període d’inscripció
a partir del 2 demaig
i fins el començament del campus

Lloc i horari de les inscripcions
Les inscripcions es realitzaran online al web:
https://udsanpancracio.com/

Campus d’estiu
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Organitzador de l’activitat
Bàsquet Club  Sant Joan Despí
CAMPUS BÀSQUET ESTIU                                                                      
Descripció de l’activitat
Des de la coordinació esportiva de l’escola de bàsquet de Sant Joan Despí 
volem oferir la possibilitat als nostres jugadors/es de continuar practicant i 
perfeccionant el seu aprenentatge del bàsquet durant el mes de juliol. Desitgem 
que aquest aprenentatge continuat s’emmarqui dins d’un treball tècnic i tàctic, 
combinat amb activitats de lleure pròpies de l’estiu (piscina, platja, esports 
d’aventura, parcs d’atraccions, etc.), i amb la visita d’entrenadors/es i jugadors/
es professionals. 

Dates de l’activitat • Del 27 de juny al 29 de juliol 

Edats dels participants • Nens i nenes entre els 6 als 14 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Pistes esportives de l’IES Jaume Salvador i Pedrol
Poliesportiu Francesc Calvet

Places Ofertes • 50 per setmana (25 cistella petita + 25 cistella gran)

Horari de l’activitat
De 9 a 13.30 h (fins 14 h dies de piscina, i fins les 17-18 h dies d’excursió)
Horari ampliable (veure “Serveis complementaris”)

Preu
1 setmana 100 €
2 setmanes 190 €
3 setmanes 270 €
4 setmanes 340 €
Campus sencer 400 €    
*Descompte  per a germans

Serveis complementaris
Servei d’ acollida de 8 a 9h • 10 € /setmanals  
Servei menjador de 13.30 a 16 hores • 7€ diari          
Inclou samarreta del casal

Període d’inscripció
Del 2 de maig al 13 de juny
(per setmanes o campus sencer)

Lloc i horari de les inscripcions
Les inscripcions es realitzaran online a la web del club:
www.basquetdespi.com

XII campus
bàsquet estiu

20



Organitzador de l’activitat
Bàsquet Club  Sant Joan Despí
IMPROVE YOUR BASKETBALL                                                                      
Descripció de l’activitat
Des de la coordinació esportiva del BC SANT JOAN DESPÍ volem oferir als 
nostres jugadors i jugadores cadets, juniors i sèniors, així com a d’altres 
jugadors i jugadores d’altres clubs de bàsquet, la possibilitat de realitzar 
tecnificacions individuals (o grups reduïts de màxim 3 persones) amb 
entrenadors i entrenadores especialistes en diferents facetes del nostre 
esport. Es tracta d’oferir unes sessions personalitzades on els participats 
podran treballar aquells aspectes del joc on presenten més mancances. 

Dates de l’activitat • Del 4 al 29 de juliol 

Edats dels participants • Jugadors/es nascuts abans de l’any 2008

Lloc on es realitza l’activitat
Poliesportiu Francesc Calvet

Places Ofertes • Màxim 18 participants per torn (36 participants/dia · 2 torns)

Horari de l’activitat
De 19 a 21.30 hores (2 torns d’una hora)

Preu
Pack de 3 sessions 60€
Pack de 6 sessions 110€
Pack de 9 sessions 150€
Pack de 12 sessions 180€

Període d’inscripció
A  partir del 2 de maig
i fins la finalització de l’activitat

Lloc i horari de les inscripcions
Les inscripcions es realitzaran online a la web del club:
www.basquetdespi.com

Improve your 
basketball 2022
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Organitzador de l’activitat
Futbol Club Levante las Planas
CAMPUS DE FUTBOL                                                                     
Descripció de l’activitat
El Campus FC Levante las Planas ofereix la possibilitat a tots els seus participants 
de perfeccionar i potenciar els aspectes tècnics bàsics per a la pràctica del 
FUTBOL dins de l’etapa de formació de cada jugador amb la metodología de 
TEC ACADEMY. El nostre equip educatiu està format per entrenadors amb 
experiència en l’ensenyament. Tots ells tenen el compromís i interès que els 
participants gaudeixin i obtinguin un òptim rendiment en el seu aprenentatge. 

Dates de l’activitat
Setmana 1: del 27 a l’1  de juliol. Piscina 
Setmana 2:  del  4  al  8  de juliol. Piscina
Setmana 3:  del 11 al 15 de juliol. Piscina
Setmana 4:  del 18 al 22 de juliol. Piscina
Setmana 5:  del 25 al 19 de juliol. Piscina

Edats dels participants • De 5 a 14 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Camp de futbol Municipal de les Planes

Places Ofertes • 100 places

Horari de l’activitat
Campus de matí, de 9 a 13.30 hores.
Campus de matí i tarda, de 9 a 16.45 hores

Preu
Campus matí 90 €/80€ (jugador/a  FC Levante)
Campus matí i tarda  145 €/135€ (jugador/a  FC Levante)   
*Descompte segon fill i Campus complert (5 setmanes)

Serveis complementaris
Servei d’acollida de 8.30 a 9 hores • gratuït          

Període d’inscripció
Del  10 de Maig al 21 de juny de 2022
Reserva plaça:  90 € / 80 € (1 setmana de campus)
Últim dia pagament: 21 de juny de 2022
Pagament per setmanes.

Lloc i horari de les inscripcions
De dilluns a divendres, de 18 a 20 h. a les oficines del 
FC Levante las Planas.
Per internet: INSTAGRAM  FC LEVANTE LAS PLANAS 
/ INSTAGRAM TEC ACADEMY

Campus
de futbol
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Organitzador de l’activitat
Handbol  Sant Joan Despí
11è CAMPUS UTC (URBAN TRAINING CAMP)                                                                     
Descripció de l’activitat
Campus de tecnificació, orientat a la millora individual de cada jugador/a, amb 
entrenadors professionals i de rellevància del nostre esport. 

Dates de l’activitat
Del 27 de Juny al 15 de juliol de 2022 

Edats dels participants
Per a nens i nenes de 12 a 18 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Poliesportiu Salvador Gimeno i Pavelló Ugalde
(o Poliesportiu Francesc Calvet)

Places Ofertes
80 places setmanals

Horari de l’activitat
Torn de 17 a 20.30 h

Preu
Informació sobre els preus al web del Campus UTC i 
als fulls d’inscripcions.

Període d’inscripció
A partir del 25 d’abril de 2022

Lloc i horari de les inscripcions
Online https://utchandballcampus.wixsite.com/website
Secretaria de l’Handbol Sant Joan Despí
Poliesportiu Salvador Gimeno
Carrer Major, 75 Tel. 93 477 68 20
De dimarts a dijous de 18 a 20 hores:

11è Campus utc
(urban training camp)
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Organitzador de l’activitat
Handbol  Sant Joan Despí
17è CAMPUS HANDBOL                                                                     
Descripció de l’activitat
Campus destinat a nens i nenes que estiguin practicant handbol o que vulguin 
iniciar-se en aquest esport o millorar el seu nivell. Es realitzaran activitats 
lúdicoesportives, piscina, sortides, etc.

Dates de l’activitat
Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022 (ambdós inclosos) 

Edats dels participants
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys

Lloc on es realitza l’activitat
Poliesportius del Mig i Salvador Gimeno i al Parc del Mil·lenari

Places Ofertes
100 places setmanals

Horari de l’activitat
Torn normal de 9 a 14 hores
Torn ampliat de 14 a 17 hores (inclou dinar)

Preu
Informació sobre els preus al web del Handbol Sant 
Joan Despí i als fulls d’inscripcions. 

Serveis complementaris
Servei d’acollida de 8 a 9 hores
al poliesportiu Salvador Gimeno

Període d’inscripció
A partir del 25 d’abril de 2022

Lloc i horari de les inscripcions
Secretaria de l’Handbol Sant Joan Despí
Poliesportiu Salvador Gimeno
Carrer Major, 75 Tel. 93 477 68 20
De dimarts a dijous de 18 a 20 hores
www.chsjd.cat

17è Campus handbol

24



Piscines recreatives 
fontsanta Del 18 de juny a l’11 de setembre (ambdós inclosos)

Obert tots els dies de la setmana
De dilluns a divendres, d’11 a 20.00 hores
Dissabtes, diumenges i  festius, de 10.30 a 20 hores

Inauguració temporada • Dissabte 18 de juny de 2022

Opcions d’ús: 
• Entrades puntuals
• Targeta de 10 banys
• Abonament de tota la temporada i de mitja temporada. Individual i familiars.

La inscripció per aquests abonaments començarà a partir del dia 13 de juny de 2022 a les 
recepcions dels poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno, i a partir del dia 18 de 
juny a les Piscines recreatives Fontsanta.

Temporada ESTIU 2022 

Més informació a www.despiesport.cat


