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MOLINS DE REI / 2018

Campus d’Estiu de Futbol  
Atlètic Incresa
Destinataris: infants de 6 a 14 anys, de 9 a 13 h

•	 Dates: del 25 de juny al 27 de juliol
•	 Lloc: ZONA ESPORTIVA RICARD GINEBREDA
•	 Inscripcions: Zona Esportiva Ricard Ginebreda 

Organitza: Club Atlètic Incresa Molins 
Més informació: coordinacion.cfatleticincresa@gmail.com

Casal d’Estiu Escola l’Alzina
Destinataris: per a nens i nenes de 3 a 12 anys

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 27 de juliol
De 8 a 9 h, servei d’acollida de matí 
De 9 a 14 h, activitat 
De 14 a 16 h, activitat amb servei de menjador 

•	 Lloc: ESCOLA L’ALZINA
•	 Inscripcions: presencialment, a l’AMPA de l’Escola

Organitza: AMPA Escola l’Alzina / Control Play Sports
Més informació: casalestiu@controlplaysports.com

Casal d’Estiu Escola el Palau
Destinataris: per a nens i nenes de 3 a 12 anys 
•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 3 d’agost i del 3 al 7  

de setembre
De 8 a 9 h, servei d’acollida de matí 
De 9 a 14 h, activitat 
De 13.30 a 15 h, activitat amb servei de menjador 

•	 Lloc: ESCOLA EL PALAU
•	 Inscripcions: fins al 15 de juny, a Personal Wellness

Organitza: AMPA Escola el Palau / Personal Wellness
Més informació: sandra@personal.es

Casal d’Estiu Escola Madorell  
i Escola Pont de la Cadena  
Activitats d’estiu per a nens i nenes d’infantil i primària  
de P3 a 6è

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 3 d’agost i del 27  
d’agost al 7 de setembre
De 7.30 a 9 h, servei d’acollida de matí 
De 9 a 13.30 h, activitat 
De 15 a 16.30 h, activitat amb servei de menjador 
De 16.30 h a 17 h, acollida de tarda

•	 Lloc: ESCOLA JOSEP M. MADORELL  
I ESCOLA PONT DE LA CADENA

•	 Inscripcions: del 2 al 29 de maig, a l’Escola  
Josep M. Madorell

Organitza: AMPA Escola Josep M. Madorell,  
AMPA Pont de la Cadena
Més informació: lleure.catschool@gmail.com

Convivències L’Spai
Activitats adreçades a enfortir les relacions en un  
medi natural
Destinataris: d’infants de 6 anys fins a joves de 18 anys

•	 Dates: 5 i 6 de maig
•	 Lloc: CASA COLÒNIES AIGUAVIVA (25285 Guixers, Lleida)
•	 Inscripcions: del 15 d’abril al 3 de maig

Organitza: L’Spai de l’Església Evangèlica de Molins de Rei
Més informació: spai@evangelicamolins.org 
*(T’informem de beques i subvencions per anar  
a aquest campament.)

Colònies d’estiu Esplai MIB 
Colònies d’estiu per a infants des de P4 a segon d’ESO, 
perquè durant 9 dies puguin gaudir d’una aventura única 
plena de moments únics i inoblidables!
•	 Dates: del 14 al 22 de juliol
•	 Lloc: CASA EL XALIÓ, a la Garrotxa
•	 Inscripcions: des del 2 de juny

Organitza: Centre d’Esplai MIB
Més informació: esplaimib@gmail.com 

Esplai l’Agrupa: colònies de Menuts
Descripció: els Menuts i les Menudes de l’Esplai l’Agrupa 
marxem 5 dies a l’estiu per tal de conviure i jugar, aprendre i 
ensenyar, i, sobretot, per passar-nos-ho molt bé. Anem a una 
casa de colònies, envoltada de natura i paisatges increïbles.
Destinataris: infants de 4, 5 i 6 anys (de P4 a P5)

•	 Dates: del 2 al 6 de juliol
•	 Inscripcions: enviar correu a l’adreça electrònica  

de la secció

Telèfons o adreça electrònica de contacte:  
menuts.agrupa@gmail.com 
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa

Esplai l’Agrupa: colònies de Petits
Descripció: els Petits de l’Esplai l’Agrupa marxem 5 dies 
a l’estiu per tal de conviure i jugar, aprendre i ensenyar i, 
sobretot, per passar-nos-ho molt bé. Anem a una casa de 
colònies, envoltada de natura i paisatges increïbles.

Destinataris: infants de 6, 7 i 8 anys

•	 Dates: del 2 al 6 de juliol
•	 Inscripcions: enviar correu a l’adreça electrònica de la 

secció

Telèfons o adreça electrònica de contacte:  
petits.agrupa@gmail.com 
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa

Esplai l’Agrupa: campaments  
de Mitjans
Descripció: aquest estiu, la secció de Mitjans de 
l’Esplai l’Agrupa farem uns campaments de set dies a 
Catalunya.
Destinataris: infants de 8 i 9 anys

•	 Dates: del 2 de juliol al 8 de juliol
•	 Inscripcions: enviar correu a l’adreça electrònica  

de la secció

Telèfons o adreça electrònica de contacte: 
mitjansagrupa@gmail.com 
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa

Esplai l’Agrupa: campaments 
itinerants de Grans
Descripció: aquest estiu, la secció de Grans de l’Esplai 
l’Agrupa farem una ruta d’una setmana per Guardiola  
de Berguedà (Gósol).
Destinataris: infants de 10 i 11 anys

•	 Dates: del 25 de juny a l’1 de juliol
•	 Lloc: GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (Gósol)
•	 Inscripcions: a través del correu de la secció

Telèfons o adreça electrònica de contacte:  
grans.agrupa@gmail.com 
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa

Esplai l’Agrupa: rutes de Ganàpies
Descripció: aquest estiu, el grup de Ganàpies de 
l’Esplai l’Agrupa farem una petita ruta per la zona del 
Baix Camp i el Priorat. Durant aquests dies volem 
descobrir i apropar-nos a l’entorn que ens envoltarà,  
i alhora fomentar la cohesió del grup i la convivència.
Destinataris: infants d’entre 12 i 13 anys

•	 Dates: del 2 al 8 de juliol
•	 Lloc: MUNTANYES DE PRADES-SIURANA,  

entre el Baix Camp i el Priorat
•	 Inscripcions: enviar correu a l’adreça electrònica 

de la secció

Telèfon o adreça electrònica de contacte:  
ganapies.agrupa@gmail.com
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa

Esplai l’Agrupa: rutes de Joves 1
Descripció: els i les Joves 1 de l’Esplai l’agrupa farem 
les nostres rutes de final de curs a una destinació 
encara per determinar, però de ben segur que serà un 
entorn on gaudir de la convivència, la companyia i les 
grans experiències que ens endurem combinant mar  
i muntanya. 

Destinataris: joves d’entre 14 i 15 anys

•	 Dates: del 22 al 31 de juliol
•	 Inscripcions: limitades per ràtios. Informació  

a través del correu de la secció

Telèfons o adreça electrònica de contacte:  
joves1.agrupa@gmail.com
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa

Esplai l’Agrupa: rutes de Joves 2
Descripció: els i les Joves 2 de l’Esplai l’Agrupa aquest 
estiu farem una ruta per les costes del País Basc, de 
Donosti a Bilbao, passant per Zarautz, Zumaia, Deba i 
més pobles de la costa basca. Un entorn immillorable 
on conviure tots junts i fomentar la cohesió.
Destinataris: joves d’entre 15 i 16 anys

•	 Dates: del 30 de juny al 7 de juliol
•	 Lloc: PAÍS BASC
•	 Inscripcions: enviar correu a l’adreça electrònica 

de la secció

Telèfon o adreça electrònica de contacte:  
joves2.agrupa@gmail.com
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa

Esplai l’Agrupa: rutes de Joves 3
Descripció: aquest estiu, la secció de Joves 3 de 
l’Esplai l’Agrupa farem una ruta de 12 dies a algun indret 
del món, encara per escollir, però segur que inclourà 
etapes per muntanya i etapes per la costa. Cada any 
fem una ruta. És l’ocasió perfecta per desconnectar, 
apropar-nos a la natura, conviure i adquirir autonomia.

Destinataris: joves d’entre 16 i 17 anys

•	 Dates: del 23 de juliol al 3 d’agost
•	 Inscripcions: enviar correu a l’adreça electrònica  

de la secció

Telèfons o adreça electrònica de contacte:  
joves3.agrupa@gmail.com
Entitat organitzadora: Esplai l’Agrupa



El treball conjunt fet entre l’Ajuntament i les entitats 
de la vila ens permet presentar-vos la programació 
d’activitats adreçades als infants i joves de Molins 
de Rei per a aquest estiu. 

Aquesta publicació vol ser un recull de les activitats 
organitzades o d’interès per a totes les famílies, 
infants i joves de la vila.

Casals d’estiu 2018
Activitats d’estiu per a infants i joves de 3 a 13 anys,  
amb la intenció d’omplir el període de vacances escolars. 
S’organitzaran activitats esportives, lúdiques, d’aigua,  
a la natura i de coneixement del medi ambient, entre 
d’altres. 

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 27 de juliol  
del 3 al 7 de setembre
De 8 a 9 h, servei d’acollida de matí 
De 9 a 13 h, activitat d’estiu 
De 13 a 15.30 h, servei de menjador 
De 15.30 a 17 h, servei d’acollida de tarda  

•	 Lloc: ESCOLA I PAVELLÓ DE LA SÍNIA  
•	 Preus per setmanes:

Servei d’acollida de matí: 10,00 €
Activitat d’estiu: 60,00 €
Servei de menjador: 45,00 €
Servei d’acollida de tarda: 15,00 €

Hi ha descomptes per setmanes i per a famílies nombroses  
i monoparentals (cal adjuntar fotocòpia del carnet).

•	 Inscripcions: del 2 de maig a l’1 de juny, al Poliesportiu 
Municipal 

•	 Reunió informativa: dimarts 5 de juny, a les 19 h,  
a l’Escola la Sínia

Organitza: Ajuntament de Molins de Rei - Regidoria 
d’Infància i Famílies 
Més informació: Punt Jove, 93 668 54 52  
Poliesportiu Municipal: poliesportiu@molinsderei.cat  
93 680 15 72

Juga’t l’Estiu 
Activitat d’estiu amb la qual jugarem i aprendrem plegats. 
Activitat per a infants de 4 a 12 anys 

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 27 de juliol,  
de 17 a 20 h

•	 Lloc: ESCOLA PONT DE LA CADENA  
•	 Preus: 

5 €/tarda
4 €/tarda amb val de descompte
15 € com a abonament setmanal 

Organitzen: Regidories d’Infància i Famílies, i Joventut  
de l’Ajuntament de Molins de Rei, mitjançant el Centre 
Cívic de l’Àngel i el Centre Comunitari Pont de la Cadena

Casal Ritmes
Casal per a l’aprenentatge de diferents balls, danses  
i tècniques coreogràfiques. Per a nascuts entre el 2002  
i el 2012

•	 Dates i horaris: Primera quinzena: del 25 de juny al 6 
de juliol, segona quinzena: del 9 al 20 de juliol 
De 8 a 9 h, servei d’acollida de matí 
De 9 a 13 h, activitat d’estiu 
De 13 a 15.30 h, servei de menjador (Escola Estel)

•	 Lloc: POLIESPORTIU MUNICIPAL I ESCOLA ESTEL
•	 Preus (per quinzena):

Servei d’acollida de matí: 19,00 €/quinzena
•	 Activitat d’estiu: 95 €/quinzena (dues quinzenes: 175 €)

Servei de menjador: 86 €/quinzena
•	 Període d’inscripcions: a partir del 2 de maig i fins  

a omplir grups
•	 Reunió informativa de l’activitat: dimarts 19 de juny,  

a les 18.30 h, a la sala d’actes del Poliesportiu

Organitza: Ajuntament de Molins de Rei -  
Negociat d’Esports  
Més informació: Poliesportiu Municipal: poliesportiu 
molinsderei.cat - 93 680 15 72

Casals de Circ!
•	 Dates: del 2 al 27 de juliol, de 9 a 13.30 h
•	 Servei d’acollida de matí de 8.30 h a 9 h
•	 Lloc: FEDERACIÓ OBRERA, c. Verdaguer, 48 

•	 Preus: 90 €/setmana; preu d’acollida de matí: 5 €

Organitza: Associació de Circ Giravolt 
Més informació: giravoltcircus@gmail.com 

Casals Estiu de Cine 
Cada setmana serà independent i es treballarà un  
gènere diferent: aventures, videoclip musical, misteri  
i intel·ligència artificial

•	 Dates i horaris: del 25 de juny fins al 20 de juliol, 
de 9 a 13 h

•	 Servei d’acollida de matí de 8 a 9 h
•	 Edats: de 7 a 16 anys
•	 Lloc: LA CUQUERA, c. Major, 27
•	 Preus: 70 €/setmana (55 €, segona setmana  

i 50 €/setmana per al segon germà)

Organitza: Associació la Cuquera 
Més informació: estiudecine@gmail.com

Casals Teatre Musical
•	 Dates i horaris: del 25 de juny fins al 20 de juliol,  

de 9 a 13 h
•	 Primera quinzena: El llibre de la Selva, del 25  

de juny al 6 de juliol
•	 Segona quinzena: El mag d’Oz, del 9 al 20 de juliol  

Servei d’acollida de matí de 8 a 9 h
•	 Edats: de 5 a 12 anys
•	 Lloc: LA CUQUERA, c. Major, 27
•	 Preus: 125 €/quinzena (110 €, el segon germà)

Organitza: Associació la Cuquera 
Més informació: casals@lacuquera.com

Casals dels Artistes
•	 Dates: del 2 al 27 de juliol 
•	 Edats: de 4 a 18 anys
•	 Lloc: FEDERACIÓ OBRERA, c. Verdaguer, 48
•	 Preus: a partir de 55 €

Organitza: Associació la Casa Urbana 
Més informació: tel. 618 194 553;  
c/e: lacasaurbanastudio@gmail.com

Casal de Judo 2018
Destinataris: per a nascuts entre el 2004 i el 2014

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 3 d’agost, de 9 a 13 h
•	 Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei de 

menjador, de 13 a 15.30 h, i servei d’acollida  
de tarda, de 15.30 a 17 h

•	 Lloc: ZONA ESPORTIVA RICARD GINEBREDA
•	 Inscripcions: a partir del 2 de maig, a la Zona  

Esportiva Ricard Ginebreda

Organitza: Club Judo Molins de Rei 
Més informació: clubjudomolinsderei@gmail.com

Campus de Volei
Destinataris: infants de 6 a 14 anys

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 3 d’agost,  
de 9 a 13 h

•	 Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei  
de menjador, de 13 a 15.30 h 

•	 Lloc: POLIESPORTIU MUNICIPAL I ALTRES 
INSTAL·LACIONS

•	 Inscripcions: del 2 de maig fins al 15 de juny,  
a l’oficina del Poliesportiu Municipal

Organitza: Club Volei Molins 
Més informació: meripuchol@gmail.com

Atletisme
Destinataris: nascuts entre el 2003 i el 2011

•	 Dates: del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 13 h 
•	 Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei  

de menjador, de 13 a 15.30 h 
•	 Lloc: ESCOLA PONT DE LA CADENA -  

ESCOLA JOSEP M. MADORELL
•	 Inscripcions: des del 10 de maig al 8 de juny

Organitza: Club d’Atletisme Molins 
Més informació: atletismemolins2000@gmail.com

Casal d’Estiu de Bàsquet
Destinataris: nascuts entre el 2004 i el 2014

•	 Dates i horaris: del 25 de juny fins al 27 de juliol,  
de 9 a 13 h

•	 Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei de  
menjador, de 13 a 15.30 h, i servei d’acollida  
de tarda, de 15.30 a 17 h

•	 Lloc: POLIESPORTIU MUNICIPAL I ALTRES 
INSTAL·LACIONS 

•	 Inscripcions: del 5 al 25 de maig, a l’oficina del  
Poliesportiu Municipal

Organitza: Club Basquetbol Molins de Rei  
Més informació: casalestiucbm@gmail.com

Casal d’Handbol
Destinataris: nascuts entre el 2004 i el 2012

•	 Dates: del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de 
setembre, de 9 a 13 h

•	 Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei de 
menjador, de 13 a 15.30 h, i servei d’acollida  
de tarda, de 15.30 a 17 h

•	 Lloc: POLIESPORTIU MUNICIPAL I ALTRES 
INSTAL·LACIONS

•	 Inscripcions: del 2 de maig al 3 de juny, a l’oficina  
del Poliesportiu Municipal

Organitza: C.E. Molins de Rei (Secció d’Handbol) 
Més informació: casalestiu@handbolmolins.cat

Campus d’Estiu del Club  
de Futbol Sala Molins 99
Destinataris: nascuts entre el 2004 i el 2012

•	 Dates: del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de 
setembre, de 9 a 13 h 

•	 Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei  
de menjador, de 13 a 15.30 h, i servei d’acollida  
de tarda, de 15.30 a 17 h

•	 Lloc: POLIESPORTIU MUNICIPAL I ALTRES 
INSTAL·LACIONS 

•	 Inscripcions: del 2 al 25 de maig, a l’oficina del  
Poliesportiu Municipal 

Organitza: Club Futbol Sala Molins 99 
Més informació: campuscfsmolins99@gmail.com

Campus d’Estiu  
Molins de Rei C. F. 
•	 Destinataris: per a nascuts entre l’any 2004 i el 2013
•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 27 de juliol, de 9 a 13 h
•	 Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei  

de menjador, de 13 a 15 h 
•	 Lloc: CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL JOSEP RAICH

Organitza: MOLINS DE REI C.F. 
Més informació: molinscf@gmail.com

Casal d’Estiu al Club Natació 
Molins de Rei
Destinataris: de P3 a 6è de primària

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 10 d’agost,  
i del 3 al 7 de setembre, de 9  a 17 h  
Servei d’acollida de matí, de 8 a 9 h; servei  
de menjador, de 13 a 15 h 

•	 Lloc: PISCINA MUNICIPAL I ESCOLA CASTELL CIURÓ
•	 Inscripcions: a partir del 16 d’abril 

Organitza: Club Natació Molins de Rei  
Més informació: info@cnmolins.cat

Casals d’Estiu de Gimnàstica 
Artística 
Destinataris: per a infants i joves de 4 a 16 anys

•	 Dates i horaris: del 25 de juny al 27 de juliol,  
de 9 a 13 h

•	 Servei de menjador de 13 a 15 h 
•	 Lloc: INSTAL·LACIONS DEL CLUB GIMNÀS  

MOLINS DE REI
•	 Inscripcions: fins al 18 de juny 

Organitza: Club Gimnàs Molins de Rei 
Més informació: clubgimnasmolins@gmail.com

Activitat d’Estiu d’Halterofília
Destinataris: infants de 8 a 12 anys

•	 Dates: del 25 de juny al 3 d’agost i del 3 al 7 de 
setembre, de 9 a 14 h

•	 Lloc: ZONA ESPORTIVA RICARD GINEBREDA 
•	 Inscripcions: Zona Esportiva Ricard Ginebreda 

Organitza: Club Halterofília Molins de Rei 
Més informació: haltelofiliamolins@icloud.com


