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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.

Sitges, pàg. 12
Vilanova i la Geltrú, pàg. 15

Pots descarregar la guia online des de
www.oficinajove.cat/garraf
www.ccgarraf.cat

Oficina Jove Garraf
Servei d’informació i assessorament
juvenil de la comarca del Garraf
Rasa del Miquelet, 16
Tel. 93 893 77 77
08800 Vilanova i la Geltrú
sij.garraf@oficinajove.cat
www.oficinajove.cat/garraf
Un conveni entre:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del Garraf
Direcció General de Joventut - Generalitat de Catalunya

www.oficinajove.cat/garraf
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Regidories de Joventut del Garraf
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Oficina Jove Garraf
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CANYELLES
ACTIVITATS D’OCI I
LLEURE

ACTIVITATS
CULTURALS

ESTIU JOVE, ESTIU ACTIU
Activitats per a joves. Esports, cuina, rap,
piscina, entre d’altres s’ofereixen des de
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Canyelles.
Edats: a partir dels 12 anys.
Dates: del 2 de juliol a 28 juliol.
Horari: a partir de 16.30 fins a les 20.30 h.
Lloc: Espai jove.
Preu: gratuït.
Inscripcions: A l’Espai jove.
Organitza: Ajuntament de Canyelles.
www.canyelles.cat

FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU
Correfoc, foguera de Sant Joan, sopar,
música, parades i molt més per a una nit
màgica.
Edats: totes les edats.
Lloc: Centre de Canyelles.
23 de Juny.
Preu: gratuït.
Organitza: Ajuntament de Canyelles.
www.canyelles.cat

CANYELLES

COLÒNIES FOTOGRÀFIQUES
Agafa la càmera de fotos i el sac de dormir i
vine a passar 7 dies a la Casa de Colònies El
Pinar (Canyelles). Posaràs en pràctica les
teves habilitats fotogràfiques. Aprendràs
fotografia fent 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.
Dates: del 8 al 14 de juliol.
Més informació a info@iefc.cat o al tel. 934
941 127.
Lloc: Casa de Colònies El Pinar, Canyelles.
Preu: 580 € [Carnet Jove: 522 € ]
Organitza: Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya .
www.iefc.cat

FESTA MAJOR DE CANYELLES 2018
Actes culturals, ball, empalmada,
l’alternativa tot dintre del programa de
festa major 2018, en honor a Santa
Magdalena.
Edats: activitats per a tpotes les edats.
Data: al voltant del 22 de juliol.
Preu: gratuït.
Organitza: Ajuntament de Canyelles.
www.canyelles.cat
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CUBELLES
PACK ANTIAVORRIMENT VII
Activitats diverses (robòtica, piscina, cuina,
caiac, surf...) i colònies.
Edats: activitats per a adolescents i joves
que començaran 1r d’ESO fins a 4t d’ESO.
Dates: del 25 de juny al 12 de juliol.
Colònies del 16 al 19 de juliol.
Horari: de 10.30 a 13.30 h.
Lloc: Espai Jove i altres. Colònies a Viladrau.
Preu: 5 € activitat ordinària / 10 € activitat
extraordinària (caiac, paddle i sirf) / 145 €
Colònies.
Inscripcions: a l’Espai Jove de Cubelles de
16.30 a 19 h. Centre social ( C. Joan Roig i
Piera, 3-5).
Tel. 93 895 03 61
joventut@cubelles.cat
Organitza: Ajuntament de Cubelles. Servei
de Joventut.
http://espaijove.cubelles.cat
X FESTA JOVE
Tornejos de skate, scooter, futbol sala i
futbol patxanga. Concerts de rap, pop i
rock. Monòleg. Cinema a la fresca. Servei
de trenet gratuït a la nit.
Edats: adreçat a totes les edats.
Dates: 6, 7 i 8 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 VINE AL CHARLIE I POSA’T
UN NAS DE PALLASSO
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 d’en Charlie Rivel. Enguany, vine,
aprèn i gaudeix de les activitats i tallers per
conèixer les festes majors d’estiu de
Cubelles. Cal reserva prèvia.
Edats: adreçat a totes les edats.
Dates: Del 26 de juny al 26 de juliol i del 1
al 10 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 les 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
bloc:
http://charlierivel.cubelles.cat o a l’espai
web: www.cubelles.cat
Organitza: Exposició Permanent del
Pallasso Charlie Rivel. Ajuntament de
Cubelles.
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CUBELLES

ACTIVITATS D’OCI I
LLEURE

FESTA MAJOR 2018
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.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
ACTIVA JONES A LES RUÏNES ROMANES
D’EMPÚRIES – COLÒNIES A L’ESCALA
Estada de 5 dies a l’Escala (Empúria Brava).
Els joves gaudiran de diferents activitats
com snorkel, caiac, flanqueig litoral,
orientació, pàdel surf, ràpel, tir amb arc,
acroesport... i hauran d’ajudar a
l’aventurer Activa jones en la recerca
d’actics objectes de civilitzacions perdudes.
Edats: fins als 16 anys.
Dates: del 28 de juliol a l’1 d’agost.
Horari: les activitats començaran a les
8.30 h després d’esmorzar i s’acabaran a
les 23 h.

Lloc: Alberg Empúries (l’Escala).
Preu sense descompte: 435 €.
Preu especial amb descompte: 385 €.
Preu especial:
- Clients de Sensación Activa de les
temporades 2017/2018.
- Inscripció de 2 germans o més.
- Si fas la inscripció amb un amic o més.
- Famílies nombroses o monoparentals.
- Si fas la inscripció amb un familiar o més
que no sigui germà/na.
Promoció: si fas la inscripció a les colònies
de l’Escala i al casal poliesportiu Cubelles
2018, et regalem fins a 2 setmanes més de
casal!
Inscripcions: places limitades! Les
inscripcions es fan telemàticament per la
pàgina web: www.sensacionactiva.com
Organitza: Sensación Activa, S. L. i Agencia
de Servicios Lúdico-Educativos y
Deportivos.
BATEIG DE SUBMARINISME
Una part de teoria, més una pràctica de
muntatge de l’equip i un passeig sota el
mar amb un instructor.
Edats: fins als 14 anys.
Dates: juny, juliol, agost i setembre.
Horari: matí i tarda (4 hores)
Lloc: Cubelles.
Preu: 80 €.
Inscripcions: Cubelles Sub, C. Rocacrespa,
18. Tel. 616 929 697.
Organitza: Cubelles Sub.
www.cubellessub.com

CUBELLES

FESTA MAJOR PETITA
Vàries activitats, correfoc, concerts...
Edats: totes.
Dates: al voltant de la festivitat de Sant
Abdó i Sant Senén (30 de juliol).
Lloc: Cubelles.
Preu: gratuït.
www.cubelles.cat
Organitza: Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Cubelles.

CAMPUS D’ESTIU CB CUBELLES
Un any més el CB Cubelles tenim preparat
un Campus d’estiu d’allò més: bàsquet,
poliesportiu, piscina, platja, excursions,
trobades, cinema.
Edats: fins als 16 anys.
Dates: del 25 de juny al 10 d’agost
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CASAL POLIESPORTIU CUBELLES 2018
Casal esportiu on es realitzaran: activitats,
esports col·lectius, sortides i excrusions,
rutes de senderisme i BTT, activitats
outdoor, tornejos, tallers tecnològics,
evolució social i dinàmiques de grup.
Edats: de 1r a 4t d’ESO
Dates: del 25 de juny al 3 d’agost
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Lloc: poliesportiu Cubelles
Preu: preus diferents depenent del número
de setmanes. Descomptes segons
setmanes i germans/es.
Inscripcions: dimarts i dijous de 17 a 19 h a
l’oficina del Club Patí Cubelles (Poliesportiu
Cubelles). Les inscripcions també es poden
fer telemàticament a través de la web.
Organitza: Sensación Activa, S. L. I Agencia
de Servicios Lúdico-Educativos y
Deportivos.
www.sensacionactiva.com
ESPORTS EN XARXA
Iniciació al Tamborí platja i la seva pràctica,
per després gaudir de partits de volei sorra.
Edats: fins als 14 anys.
Dates: del 15 de juny al 24 d’agost.
Horari: els divendres a partir de les 18 h.

Lloc: Platja La Mota, davant del Xiringuito
El Viagrot.
Preu: gratuït.
Inscripcions: Xiringuito El Viagrot.
Organitza: Xiringuito El Viagrot, juntament
amb el club de Tamborí i el club de Volei de
Cubelles.
Més informació al tel. 699 89 11 77.
V CAMPUS D’ESTIU VOLEIBOL
Iniciació i tecnificació voleibol.
Edats: fins als 16 anys.
Dates: del 2 al 27 de juliol.
Horari: de 9 a 14 h (servei d’acollida).
Lloc: Poliesportiu Municipal de Cubelles.
Av. Onze de Setembre, s/n.
Preu: a partir de 50 €/setmana
Inscripcions: de l’1 de maig al 28 de juny
Tel. 652 105 378.
Organitza: Club Voleibol Cubelles
www.cubelles.cat
VII TORNEIG DE VOLEIBOL
Torneig de voleibol 6x6 pista mixte
popular.
Edats: majors de 14 anys.
Dates: 16 de juny.
Horari: de 9 a 21 h.
Lloc: Poliesportiu Municipal de Cubelles.
Av. Onze de Setembre, s/n.
Preu: 10 €.
Inscripcions: del 21 de maig al 12 de juny.
Tel. 652 105 378.
Organitza: Club Voleibol Cubelles i
Ajuntament de Cubelles.
www.cubelles.cat

CUBELLES

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h –
Acollida de 8 a 9 h – carmanyola de 14 a
15.30 h.
Lloc: Poliesportiu Municipal de Cubelles
Preu: 285 € / 7 setmanes de campus.
55 € /setmana solta. Preu de les excursions
no inclòs.
Inscripcions: dimecres i divendres de 18 a
20 h a l’oficina de CB Cubelles o via web
www.cubellessub.com
Més informació:
activitats.cbcubelles@gmail.com
Organitza: Club Bàsquet Cubelles.

VI TORNEIG DE VOLEIBOL
Torneig de voleibol platja 4x4 mixte
popular.
Edats: majors de 14 anys.
Dates: 11 d’agost.
Horari: de 9 a 20 h.
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Horari: consultar a www.cubelles.cat
Lloc: platges de Cubelles.
Preu: gratuït.
Inscripcions: sense inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Cubelles.
Turisme Cubelles.
http://turisme.cubelles.cat

VII TORNEIG DE VOLEIBOL
Torneig de voleibol platja 4x4 mixte
popular.
Edats: majors de 14 anys.
Dates: 15 de setembre.
Horari: de 9 a 20 h.
Lloc: Xiringuito El Viagrot (Platja de La
Mota, s/n, davant la Plaça Pere Quart)
Preu: 14 €.
Inscripcions: del 13 d’agost a l’11 de
setembre.
Tel. 652 105 378.
Organitza: Club Voleibol Cubelles.
www.cubelles.cat

CENTRES D’ESTUDI

VIII TORNEIG DE VOLEIBOL
Torneig de voleibol 6x6 pista mixte
popular.
Edats: majors de 14 anys.
Dates: 29 de setembre.
Horari: de 9 a 21 h.
Lloc: Poliesportiu Municipal de Cubelles
(Av. Onze de Setembre, s/n).
Preu: 10 €.
Inscripcions: del 4 al 25 de setembre
Tel. 652 105 378.
Organitza: Club Voleibol Cubelles i
Ajuntament de Cubelles.
www.cubelles.cat
ZUMBA A LES PLATGES DE CUBELLES
Activitats dirigides de Zumba a les platges
de Cubelles.
Edats: activitat oberta a tothom.
Dates: del 2 de juliol al 31 d’agost.

CENTRE D’ESTUDIS MARCH
Classes de Primària (repàs, ampliació i
preparació per al proper curs, estratègies
d’aprenentatge, matemàtiques
comprensives, aula didàctica
d’anglès/francès, foment de la lectura i
expressió escrita), classes d’ESO (pla de
treball individualitzat per l’elaboració dels
dossiers i exàmens de setembre, tècniques
d’estudi i memorització). Tots els cursos i
totes les matèries.
També cursos d’informàtica i mecanografia
amb diploma.
Idiomes: anglès.
Packs: Repàs + Informàtica, Repàs + Anglès,
Informàtica + Anglès.
Dates: Juny, Juliol, Agost i Setembre.
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 20.30 h, de
dilluns a divendres.
Lloc: C. Joan de la Salle, 1 (al costat del
col·legi Charlie Rivel).
Tel. 93 138 49 98 / 699 220 382 /
658 24 63 92.
cestudis.march@gmail.com
Preu: consultar les tarifes i promocions al
nostre centre.
Inscripcions: de dilluns a divendres,
de 10 a 13 h i de 17 a 20.30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
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CUBELLES

Lloc: Xiringuito Viagrot (Platja de La Mota,
s/n, davant la Plaça Pere Quart).
Preu: 14 €.
Inscripcions: del 2 de juliol al 6 d’agost, al
Tel. 652 105 378.
Organitza: Club Voleibol Cubelles.
www.cubelles.cat

SERVEIS PER A JOVES

CUBELLES

ESPAI JOVE CUBELLES
Punt d’informació juvenil, lloc de trobada,
connexió a Internet...
Edats: joves.
Lloc: Centre Social. C. Joan Roig i Piera, 3-5.
Tel. 93 895 03 61.
De dilluns a divendres, de 16.30 h a 20.15
h.
http://espaijove.cubelles.cat
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OLIVELLA
FESTIVAL FEEL CHILL
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.
Data: 17 de juny.
Horari: de 10 a 22 h.
Lloc: Cas Antic.
Preu: gratuït.
Organitza:
http://feelchillexperience.com
FESTA MAJOR D'OLIVELLA
Focs, cercaviles, música i ball, activitats per
a tots els públics.
Edats: totes les edats.
Dates: a finals de juliol, tot el dia.
Lloc: Carrers i places del Casc Antic i Plaça
Catalunya de Mas Milà.
Preu: gratuït.
Organitza: Servei de Cultura de Ajuntament
d'Olivella i Comissió de Festes.
www.olivella.cat
IX MOSTRA D’ESPECTACLES AL CARRER
D’OLIVELLA
Festival d’espectacles familiars de circ,
teatre, clown...
Edats: totes les edats.

Dates: 2 i 3 de juny.
Lloc: Carrers i places del casc antic.
Preu: gratuït.
Organitza: Servei de Cultura i Comissió de
Festes.
www.olivella.cat
ESTIVA’T
Activitats d’estiu per a Joves
Edats: d’11 a 14 anys.
Dates: de dimarts a dijous, del 3 al 19 de
juliol.
Horari: de 10 a 14h
Lloc: Local de Joves “El Punt” i activitats
fora del municipi
Preu: 80€
Inscripcions: Servei de Joventut
93 896 84 99
Organitza: Ajuntament d’Olivella
www.olivella.cat / joventut@olivella.cat
PISCINA MUNICIPAL
Temporada d’estiu, activitats i curset
Edats: totes les edatts.
Dates: del 16 de juny al 2 de setembre.
Horari: d’11h a 20h
Lloc: Piscina Municipal
Preu: segons activitat
Inscripcions: piscina (665 140 426)
Organitza: Piscina - Ajuntament d’Olivella
www.olivella.cat / joventut@olivella.cat

OLIVELLA

ACTIVITATS
CULTURALS
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ACTIVITATS MUSICALS
SONS SOLERS
Un SLOW FESTIVAL amb música de
proximitat i un ambient especial. Enguany
Mishima, Ramon Miravet, Animal, Luthea
Salom i Guillem Roma.
Dates: 13 de juliol.
Horari: 20 h.
Lloc: Finca Mas Solers. Les Roquetes del
Garraf.
Preu: 30 €.
Organitza: Finca Mas Solers.
www.sonssolers.cat

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 les colles i cercavila "coll avall".
Edats: adreçat a totes les edats.
Dates: actes principals 23 i 24 de juny.
Lloc: Les Roquetes del Garraf.
Organitza: Associació de festes 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 tota mena d'activitats.
Dates: del 26 de juny a l’1 de juliol.
Horari: vespres i nits.
Lloc: Pl. Marcer.
Organitza: Els Xulius, Ger, Ball de Diables
de Ribes Colla Jove, Ball de Diables de
Ribes i Assemblea de Joves de Ribes.
www.facebook.com/Barraques-de-RIBES135407393138829
FESTA MAJOR DE SANT PERE
Els actes més destacats són la traca d'inici
de festa, el 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
RUA SUMMER CARNAVAL
Rua de Carnaval d’estiu.
Edats: adreçat a totes les edats.
Dates: 13 i 14 de juliol
Horari: 21 h
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SANT PERE DE RIBES

SANT PERE
DE RIBES

CURSOS
CENTRE D’ESTUDIS SANTA EULÀLIA
Reforç i idiomes. Primària, ESO i batxillerat.
Deures d’estiu i recuperacions de
setembre. Anglès i francès. Intensius
d’anglès per obtenir el títol del PET o el FCE
al juliol. Titulació oficial de Cambridge.
Edats: totes les edats.
Dates: 25 de juny al 31 d’agost.
Horari: 9 a13 h / 17 a 20 h.
Lloc: C. Barcelona núm. 41, Les Roquetes.
Preu: a consultar segons curs.
Inscripcions: Obertes. Places limitades.
Organitza: Centre d’estudis Santa Eulàlia.
www.facebook.com/santaeulaliaestudis
Instagram: @santaeulaliaestudis
ESCOLA DE MÚSICA SANT PERE DE RIBES
Cursos intensius de tots els instruments
fets a mida de cadascú i per a tots els
gustos, només ens has de contactar i dir
quantes classes setmanals vols, de quina
durada... I si no et decideixes per cap
instrument, tenim el curs de presentació
d’instrument perquè els provis tots!
Edats: totes les edats.
LLoc: Escola Les Parellades. C. Margarida
Xirgu, 11. Ribes.
Dates: juliol.
Horari: de 16.30 a 19.30 h.
Organitza: Escola de música de Sant Pere
de Ribes.
www.joventutsmusicals.cat/santperederi
bes

SERVEIS PER A JOVES
SALES D’ESTUDI
La sales d'estudi són un servei per als joves
estudiants que no tenen un espai on
concentrar-se o treballar en grup adient.
Edats: des de 3r d’ESO.
Dates: fins al 15 de juny.
Horari: de dilluns a divendres entre les 21 h
i la 1 h de la matinada, dissabtes a la tarda
de 16 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h i de
16 a 20 h.
Lloc: Biblioteca Josep Pla de les Roquetes i
a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes.
Organitza: Servei de Joventut Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
www.santperederibes.cat
AULES D’ESTUDI
Dues aules d'estudi permanents que es
poden utilitzar també per a treballs en
grup i reunions.
Edats: des dels 14 anys.
Horari: de dimarts a dissabte, de 17 a 22h, i
dissabtes també de 10 a 14 hores.
Lloc: Centre Cívic El Local. Ribes.
Organitza: Servei de Joventut Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
www.santperederibes.cat
ESPAI JOVE RIBES
Bucs d’assaig, espai de reunions i tallers...
Edats: joves.
Horari: de dimarts a dissabte, de 17 a 22 h.
Lloc: Pl. Jaume Gómez i Puig, 4. Tel. 938 14
68 71. Ribes.
Organitza: Servei de Joventut Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
www.santperederibes.cat
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SANT PERE DE RIBES

Lloc: Sortida passeig Santa Eulàlia i
recorregut pel carrers de Les Roquetes.
Inscripcions: Centre Cívic de Les Roquetes.
Organitza: Ajuntament de Sant Pere de
Ribes amb Associació de Festes Populars
de les Roquetes i UCER.

SITGES
ESTIU JOVE: CREATIVITAT PLÀSTICA
Edats: de 13 a 17 anys.
Dates: del 9 al 13 de juliol.
Horari: de 9 a 13 h.
Preu: 60 €.
Inscripcions: del 28 de maig al 25 de juny a
l’Espai Jove. C. Josep Soler i Tasis, 4.
Tel.: 93 894 20 47.
espaijove@sitges.cat
Matins de dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Organitza: Ajuntament de Sitges i Joventut
de Sitges.
http://espaijovesitges.blogspot.com.es/
ESTIU JOVE: FEM CINEMA
Edats: de 13 a 17 anys
Dates: del 23 al 27 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Preu: 60 €
Inscripcions: del 28 de maig al 25 de juny a
l’Espai Jove. C. Josep Soler i Tasis, 4.
Tel.: 93 894 20 47
espaijove@sitges.cat
Matins de dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Organitza: Ajuntament de Sitges i Joventut
de Sitges.
http://espaijovesitges.blogspot.com.es/

CAMP DE TREBALL D’ESTADES
CIENTÍFIQUES AL LITORAL
Es tracta d’una experiència d’estudi
científic ben divertida, on coneixerem les
espècies autòctones i exòtiques de la zona.
Estudiarem la seva importància i els efectes
sobre l’ecosistema. Analitzarem les
conseqüències de les activitats humanes
sobre el medi marí i la problemàtica dels
plàstics als nostres mars. Duren a terme
tasques de divulgació científica i
conscienciació.
Edats: entre 14 i 17 anys.
Dates: de l’1 al 14 de juliol.
Lloc: litoral de Sitges.
Preu: 360 €.
Inscripcions: reserves@anellides.com
Tel. 657 800 531.
Organitza: Anèl·lides Serveis ambientals
marins.
https://anellides.com/

ACTIVITATS
CULTURALS
PRESENTACIÓ DEL CARTELL DE LES
BARRAQUES
Amb la Platja Sant Sebastià de fons,
gaudirem dels concerts de SUU i dels
sitgetans OSELZNICK i desvetllarem els
artistes que ens acompanyaran aquest
estiu.
Data: 10 de juny.
Horari: a partir de les 12 h.
Lloc: Platja de Sant Sebastià.

SITGES

ACTIVITATS
D’OCI I LLEURE

12

BARRAQUES DE SITGES
Espai festiu gestionat per entitats de Sitges,
enguany actuaran Núria Graham, Buhos i
Porto Bello...
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 Jove.
@BarraquesSitges
FESTA MAJOR DE SITGES
La Festa Major en honor a Sant Bartomeu
ha estat declarada d'interès nacional per la
Generalitat de Catalunya. Música, balls,
cercaviles, correfocs, barraques...
Dates: actes principals el 23 i 24 d’agost.
Organitza: La Comissió de Festa Major i
Santa Tecla i l’Ajuntament de Sitges.
www.sitges.cat/festamajor
SANTA TECLA
Just un mes després de la Festa Major, els
representants del folklore local tornen a
sortir al carrer per celebrar la festivitat de
la patrona de la vila, Santa Tecla.
Dates: Al voltant del 23 de setembre.
Organitza: La Comissió de Festa Major i
Santa Tecla i l’Ajuntament de Sitges.
www.sitges.cat/festamajor

ACTIVITATS
ESPORTIVES
ESTIU JOVE: SURF I PÀDEL SURF
Edats: de 13 a 17 anys.
Dates: del 2 al 6 de juliol.
Horari: de 9 a 13 h.
Lloc: platges de Sitges.
Preu: 60 €.
Inscripcions: del 28 de maig al 25 de juny a
l’Espai Jove. C. Josep Soler i Tasis, 4.
Tel.: 93 894 20 47.
espaijove@sitges.cat
Matins de dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Organitza: Ajuntament de Sitges i Joventut
de Sitges.
http://espaijovesitges.blogspot.com.es/
ESTIU JOVE: EL FONS MARÍ: SNORKEL
Edats: de 13 a 17 anys
Dates: del 16 al 20 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: platges de Sitges
Preu: 60 €
Inscripcions: del 28 de maig al 25 de juny a
l’Espai Jove. C. Josep Soler i Tasis, 4.
Tel.: 93 894 20 47
espaijove@sitges.cat
Matins de dimarts i dijous de 10 a 14 h i
tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Organitza: Ajuntament de Sitges i Joventut
de Sitges.
http://espaijovesitges.blogspot.com.es/

SITGES

Preu: activitat gratuïta.
Organitza: Agrupació de Ball Populars de
Sitges, Prado, Retiro, Ateneu Popular, la
Saca i la Jove.
@BarraquesSitges
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CAMPUS NÀUTIC NOOTKA
El Campus Nàutic d'Estiu de Nootka,
consisteix en un programa d'activitats de
caràcter esportiu, on l'objectiu principal és
promoure la pràctica de diferents esports
d'aigua.
Es practicaran diferents activitats
relacionades amb el desenvolupament en
el món dels esports nàutics, com el caiac,
stand up paddle, monster sup, patins de
pedals, snorkel, tallers nàutics i jocs de
platja.
Edats: fins als 14 anys
Dates: del 25 de juny al 31 d’agost
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Lloc: Platja de Les Anquines de Sitges,
davant l’Hotel ME Sitges Terramar.
Preu: 150€/setmana, descompte per
germans/es i més de 2 setmanes.
Inscripcions i informació:
http://www.nootkakayak.com/campus/c
ampus-nautico-verano/
Organitza: Nootka Kayak & Paddle Surf
http://www.nootka-kayak.com/

SERVEIS PER A JOVES
ESPAI JOVE DE SITGES
Activitats i informació per a joves, aula
d’estudi, bucs d’assaig, espai
d’exposicions...
Lloc: C. Josep Soler i Tasis, 4. Tel. 93 894 20
47.
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
www.espaijovesitges.blogspot.com

SITGES

FUNDACIÓ LA GRANJA
Activitats amb ponis i cavalls obertes a
tothom, activitats a l’aire lliure i
coneixement dels animals i la equitació,
adaptat a diverses edats i nivells.
Edats: per a totes les edats.
Dates: Tot l’estiu.
Horaris: de 9 a 17 h.
Lloc: Av. Corts d’Aragó, s/n (Urbanizació
Levantina)
Preu: depèn de l’activitat.
Organitza: Fundació La Granja Sitges
www.fundaciolagranja.org
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ACTIVITATS MUSICALS
FIMPT 2018, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA POPULAR I TRADICIONAL
El festival combina propostes dedicades al
circuit català de música d’arrel i tradicional,
amb propostes internacionals. Puerto
Candelaria (Colòmbia), Kepa Junkera
(Euskadi), Biflats i els Muchacho y los
Sobrinos (Catalunya), Os d’Abaixo (Galícia) i
la coproducció catalana i polaca de Janusz
Prusinowski i Manu Sabaté...
Edats: tots els públics.
Dates: 15, 16 i 17 de juny.
Horari: depèn de l’activitat.
Lloc: Pl. del Port, Pl. De la Vila i Teatre
Principal...
Preu: la majoria d’actuacions són gratuïts.
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
www.vilanova.cat/fimpt
VERMUTS MUSICALS #PSICOTRONICA
Concert petit format de música electrònica.
A càrrec del grup Pacosan.
Edats: destinat a un públic jove i adults.
Data: 22 de setembre.
Horari: de 12,30 a 14 h.
Lloc: Biblioteca Armand Cardona.
Preu: Gratuït.
Organitza: Biblioteca Armand Cardona.
www.vilanova.cat/biblioteques

VIDA FESTIVAL
El Vida és el Festival internacional de
Vilanova i la Geltrú. A l’edició d’enguany el
festival celebra el seu cinquè aniversari
amb actuacions d’artistes com Franz
Ferdinand, St Vincent, Los Planetas i Iron &
Wine, entre altres.
Edats: per a tots els públics.
Dates: del 28 de juny a l’1 de juliol.
Horari: dijous, de 17 a 04 h. Divendres, de
18 a 05. Dissabte, d’11 a 05. Diumenge, de
17 a 23 h.
Lloc: La Masia d’en Cabanyes i La Daurada
Beach Club.
Preu: 30 € - 200 €.
Organitza: Sitback Produccions S.L.
www.vidafestival.com
NOWA REGGAE FESTIVAL
Festival de música dedicat als ritmes
jamaicans, que aquest any arriba a la 13a
edició. El públic es podrà transportar a l’illa
caribenya a través de la música de grups
internacionals i nacionals com Alpha
Blondy (Costa de Marfil), Hollie Cook i Eva
Lazarus (Regne Unit), Marina P (França),
Mungo’s Hi Fi (Escòcia), Gramophone All
Stars, Soweto i Sr.Wilson (Catalunya).
Edats: Per a tots els públics, menors
acompanyats i amb autorització.
Dates: 6 i 7 de juliol.
Horari: De 19 a 5,30 h.
Lloc: Parc de Ribes Roges.
Preu: Abonament a 35 €.
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VILANOVA I
LA GELTRÚ

EL TINGLADU DE FESTA MAJOR
Festival cultural gratuït amb Txarango, la
Iaia, Joan Miquel Oliver, Copa Lotus, Sidral
Brass Band, Pau Vallvé, SFDK, Ovidi4, Jardin
de la Croix, Judit Neddermann, Pupil·les,
Gertrudis, Intana, Zoo, Caritat Humana,
Xavi Sarrià, Miquel del Roig...
Edats: per a tots els públics.
Dates: 19, 20, 21 i 22 de juliol.
Horaris:
Lloc: Pl. De l’1 d’octubre.
Preu: gratuït.
Organitza: Associació Cultural Can Pistraus.
www.eltingladu.cat
CONCERT DE MARCO FLAMENCO
Concert en el marc de la Festa Major de
Vilanova i la Geltrú.
Edats: per a tots els públics.
Data: 3 d’agost.
Horari: a partir de les 23 h.
Lloc: La Daurada Beach Club, Plaça del
Trajo de Garbí (Moll de Ponent).
Preu: des de 20 €.
Organitza: La Daurada Beach Club.
www.ladauradabeachclub.net
BITÀCOLA FESTIVAL
Nou festival amb un cartell format per
LÁGRIMAS DE SANGRE, ROBA ESTESA,
BEMBA SAOCO, KOERS I ADALA.
Edats: totes les edats.
Dates: 29 de juliol.
Horari: 18.30 h.
Lloc: La Daurada Beach Club, Plaça del
Trajo de Garbí (Moll de Ponent).
Preu: 16 €.
Organitza: La Daurada Beach Club.
www.bitacolafestival.cat

ACTIVITATS D’OCI I
LLEURE
ESTIU MOGUT 2018
Tallers i activitats per joves de 14 a 18 anys
durant el mes de juliol.
Taller de fotografia, personalitza la teva
roba, jocs de rol, taller de surf, escalada,
teatre, cuina i voluntariat en festivals de
música.
Lloc: Oficina Jove Garraf i altres espais.
Durant el mes de juliol, consultar dies i
horaris.
Preu: a consultar.
Informació i inscripcions: Oficina Jove
Garraf, Rasa del Miquelet, 16.
Tel. 93 893 17 17. garraf@oficinajove.cat
www.vilanova.cat/joves i
www.estiumogut.blogspot.com
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.

FIRA DE COL·LECCIONISME PLAYMOBIL
Exposició de diorames, tallers de
creativitat, gran parc infantil, ruta dels
aparadors de Playmobil pels comerços de
Vilanova i la Geltrú, sortejos i concursos.
Edats: totes les edats.
Dates: 6, 7 i 8 de juliol.
Horari: divendres de 16 a 20 h. Dissabte i
diumenge de 10 a 20 h.
Lloc: Centre Esportiu Isaac Gálvez. Ronda
Ibèrica, 66.
Preu: 3,50 € (gratuït menors de 2 anys).
Organitza: SmartPlay, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
Viu Comerç.
www.esplay.cat
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Organitza: Associació Cultural Nowa
Reggae.
www.nowareggae.com

EL ROTLLO D’EN ROIG
4t Concurs de curtmetratges en 72 h.
Concurs de microcurts que fa memòria al
vilanoví Francesc Roig Toquès, un peculiar
creador de curtmetratges amb un estil ple
de sentit de l'humor. El concurs consisteix
en crear durant tres dies un curtmetratge
on hi hagin inclosos tres conceptes que es
donaran el primer dia del concurs.
Els premis són de 300 euros el primer
premi i de 150 el segon.
Dates: 15, 16 i 17 de juny.
Inscripcions: www.elrotllo.org
Organitza: Associació d'amics de la carpa
Juanita i el Cineclub Sala1 de Vilanova i la
Geltrú.
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.
Edats: per a tots els públics.
Dates: de l’1 de juliol al 6 d’agost.
Preu: generalment gratuït.
www.fmvng.cat
Organitza: Pabordes 2018 i Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
FESTA D’EN ROIG
En aquesta festa es fa la projecció i entrega
dels premis del concurs de microcurts “El

rotllo d’en Roig”, a part d'un sopar a càrrec
de Gambot. Es comptarà amb el premi
Miquel Porter i Moix, un premi dedicat al
món del cineclubisme.
Dates: 14 de juliol.
Lloc: Espai Far de Vilanova.
Organitza: Associació d'amics de la carpa
Juanita i el Cineclub Sala1 de Vilanova i la
Geltrú.
www.elrotllo.org
TROBADA NACIONAL DE COLLES DE
FALCONS
Aquest any la trobada de les 11 colles de
tota Catalunya de falcons s’organitza a
Vilanova i la Geltrú. Podreu veure la gran
diversitat de figures que hi ha al món dels
falcons.
Edats: totes les edats.
Dates: 14 de juliol.
Horari: 17.30 h.
Lloc: Cercaviles, un de la Plaça de les Neus i
l’altre de la Plaça dels Carros, fins la Plaça
de la Vila.
Preu: gratuït.
Inscripcions: no cal.
Organitza: Falcons de Vilanova i la Geltrú.

ACTIVITATS
ESPORTIVES
CAMPUS ESPORTIU OUTDOOR
Campus on aprendrem i gaudirem
d’activitats físiques i esportives al medi
natural; activitats com el caiac, surf, paddle
surf, slackline... el campus es realitza a
l’entorn de Vilanova (platja i parc de Ribes
Roges, els Colls,...).
Servei d’acollida i servei de menjador.
Edats: fins als 16 anys.
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ACTIVITATS
CULTURALS

CAMPUS ESTIU SAMÀ
Casal lúdico-esportiu. Els dilluns, els
dimecres i els divendres es realitzen jocs
lúdics i tradicionals, jocs psicomotrius,
tallers, jocs pre-esportiu, jocs de bàsquet,
jocs d’aigua.
Hi ha un centre d’interès que liga les
activitats de les 5 setmanes. Els dimarts
van a la platja o a la piscina.
I els dijous es realitzen excursions variades
i adaptades a les diferents edats.
Edats: fins als 16 anys.
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol.
Horari: de 9 a 13.30 h.
Lloc: CEM Isaac Gálvez, Rda. Ibèrica, 66.
Preu: 57,50 €/setmana. 255 € les 5
setmanes. Varis descomptes.
Inscripcions: al blog del Club
http://cbsamavilanova.blogspot.com.es/
o a l’oficina els dilluns, els dimecres o els
divendres de 17.30 a 19.30 h. al CEM Isaac
Gálvez.
Organitza: Club Bàsquet Samà de Vilanova i
la Geltrú.
activitats@cbsamavilanova.cat

CAMPUS NÀUTIC
Apren a navegar en embarcacions tipus
J80, Raquero, Weekend, Làser Pico,
Optimist, i a gaudir del caiac, paddlesurf,
bodyboard, tallers i molt més que faran
d’aquest 2018 un estiu inoblidable.
Edats: fins als 18 anys.
Dates: del 25 de juny al 7 de setembre.
Torns setmanals.
Horari: de 9 a 13.30 h i de 9 a 17 h.
Lloc: Club Nàutic Vilanova.
Preu: 125 €/matí. 210 € (dia complet amb
dinar inclòs).
Inscripcions:
oficinaesportiva@cnvilanova.cat
escolavela@cnvilanova.cat
Organitza: Club Nàutic Vilanova.
CEM PARC DEL GARRAF
KIDFIT Campus d’estiu.
Campus d’estiu on es fan activitats
esportives a les piscines, sales
climatitzades i a les pistes de pàdel i
d’atletisme. Moltes activitats es
desenvolupen en anglès, i s’organitzen
sortides de caire cultural.
Edats: fins als 15 anys.
Dates: del 25 de juny al 7 de setembre.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h,
amb possibilitat d’acollida des de les 8 h i
també de dinar i dinar+tarda.
Lloc: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
Preu: des de 67 €/setmana.
Inscripcions: CEM PARCdelGARRAF.
Organitza: CEM PARCdelGARRAF.
www.parcdelgarraf.cat
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Dates: del 25 de juny al 7 de setembre
(torns setmanals).
Horari: de 9 a 14 h.
Lloc: Base nàutica Cota Zero, Passeig de
Ponent, s/n, espai C.
Preu: 80 €/setmana. Descompte per haver
participat en altres Campus o Casals
organitzats per Amics de Cota Zero.
Inscripcions: del 2 de maig al 21 de juny, de
17.30 a 19.30 h. Botiga Cota-Zero, Rbla.
Samà, 21 bis, baixos.
Alfred Contreras. Tel. 93 814 50 19.
campuscotazero@gmail.com
Organitza: Amics de Cota Zero.

JUANITA’S VILANOVA BEACH SPORTS
FESTIVAL
És un Festival dedicat als esports de
lliscament. Quan el sol apreta estem al mar
fent caiac, surf, stand Up paddle,
skimboard, vela, submarinisme, swimrun,
estels acrobàtics, hula, rescat aquàtic caní,
creuer, travessia nedant... i quan el sol
comença a baixar ens trobareu a l’asfalt
fent skate, scooter, slackline, escalacaixes,
escalada, blokart...
Edats: totes les edats.
Dates: del 30 de juny a l’1 de juliol.
Horari: de 9 a 22 h.
Lloc: Parc i platja de Ribes Roges.
Preu: activitats gratuïtes / 5 € i alguna de
10 € / pots agafar el forfait de dia o de cap
de setmana.

Inscripcions: a través de la web, i si queden
places, també le spots comprar durant el
Festival.
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i totes les entitats, clubs i empreses
relacionades.
www.juanitasvilanova.cat
ROC ROI CAMPUS VELA O SURF-SUP
En el campus de vela es fa majoritàriament
vela (2 h mínim) i es combina amb d’altres
activitats com el vòlei. I el mateix
funcionament es duu a terme amb el
campus de surf-SUP.
Edats: fins als 17 anys.
Dates: del 25 de juny al 7 de setembre.
Horari: de 10 a 14 h.
Lloc: Roc Roi, Moll de Ponent, s/n, edifici
de vidre.
Preu: a partir de 110 €/setmana.
Descomptes segons el nombre de
setmanes.
Inscripcions: casal@rocroi.com
Tel. 93 816 03 51
www.rocroi.com
ROC ROI CASAL JUNIOR
Aquest casal està orientat a les excursions i
sortides marítimes amb tipus
d’embarcacions diferents com el kayak o
les taules de paddle surf.
Edats: de 15 a 17 anys.
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol.
Horari: de 9 a 13 h. Dinar de 13 a 15 h.
Lloc: Roc Roi, Moll de Ponent, s/n, edifici
de vidre.
Preu: a partir de 80 €/setmana.
Descomptes segons el nombre de
setmanes.
Inscripcions: casal@rocroi.com
Tel. 93 816 03 51
www.rocroi.com
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GYMJOVE
Abonament al CEM PARCdelGARRAF i al
CMES ESPORTIUlaPISCINA que inclou la
participació a sessions d’activitats dirigides
i piscina.
Edats: 14-15 anys.
Dates: tot l’any.
Horari: CEM PARCdelGARRAF de dilluns a
divendres de 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 h i de 17 a 21 h., i diumenges i festius
de 9 a 15 h.
Lloc: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
Preu: 26,28 €/mes. Matrícula 58,13 €.
Inscripcions: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
Organitza: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
www.parcdegarraf.cat

3X3 BÀSQUET SAMÀ
Tots els jugadors i jugadores participants
tindran obsequis, refrescos, aigua i fruita, i
també premis pels equips guanyadors.
Data: 7 de juliol.
Horari: de 9 a 23 h.
Lloc: Passeig de Ribes Roges.
Organitza: Club Bàsquet Samà de Vilanova.
http://cbsamavilanova.blogspot.com
3X3 RAMBLA
Competicions de 3 x 3 a la Rambla.
Edat: des de categoria benjamí.
Data: 14 de juliol.
Horari: de 9 a 18 h.
Lloc: Rambla Principal.
Organitza: Club Nou Bàsquet Vilanova.
www.facebook.com/cnbvilanova/
AQUATLÓ CIUTAT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ

La prova consta de 2500 m. de cursa a peu,
1000 m. de natació al mar i 2500 m. de
cursa a peu i discorre als voltants de la
Platja de Ponent i del Parc de Ribes Roges.
Edats: des de categoria cadet.
Data: 17 de juny.
Horari: sortida a les 10 h.
Lloc: Platja de Ribes Roges. Davant La
Pasifae.
Organitza: C.E Trencant Límits.
aquatlociutatdevilanova.blogspot.com

CENTRES D’ESTUDI
ACADÈMIA LA CULTURAL
Reforç escolar tutoritzat i tallers de
tècniques d’estudi.
Edats: de 12 a 25 anys.
Dates: del 25 de juny al 31 de juliol.
Horari: de 9 a 14h (segons l’activitat)
Lloc: Rbla. Arnau 10, 1r 3a.
Preu: des de 32 €.
Inscripcions: a partir del 21 de maig.
Organitza: Acadèmia La Cultural.
www.academialacultural.com
ÀGORA VILANOVA
Reforç escolar. Recuperació d’assignatures
pendents per al setembre. Cursos de
preparació per a l’ESO i Batxillerat. Cursos
de preparació per a la selectivitat.
Preparació per a curs de grau superior.
Professors especialistes de cada
assignatura.
Edats: A partir de 12 anys.
Dates: del 2 de juliol al 31 d’agost.
Horari: de 9 a 13 h.
Lloc: Rambla Principal, 37, 1r 1a.
Tel. 93 893 87 09.
Preu: a partir de 100 €.
Inscripcions: a la recepció del centre.
www.agoravilanova.com
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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 18 de juny al 30 de setembre.
Horari:
CEM PARCdelGARRAF de dilluns a
divendres de 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 h i de 17 a 21 h., i diumenges i festius
de 9 a 15 h.
Lloc: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
Organitza: CEM PARCdelGARRAF i CMES
ESPORTIUlaPISCINA.
www.parcdelgarraf.cat

CAMPUS ACADÈMIA
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: tot l’any.
Horari: consultar al centre.
Lloc: Av. Garraf, 1. Tel. 93 893 65 70.
Preu: a consultar.
www.campusacademiavilanova.com
CENTRE DE L’OPOSITOR
Reforç escolar, curs intensiu per a treballar
les assignatures que no has superat durant
el curs lectiu.
Edats: de 14 a 18 anys.
Dates: juny i juliol.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 12 h.
Lloc: Av. Francesc Macià, 96.
Preu: 120 €/mes.
Inscripcions: matrícula oberta.
Organitza: Centre de l’Opositor.
www.centredelopositor.com
CENTRE D’ESTUDIS BEEP MECA
Centre de formació amb 25 anys
d’experiència en les àrees d’informàtica,
mecanografia,
ofimàtica,
disseny,
programació, idiomes, gestió d’empresa,
habilitats.
Cursos intensius d’informàtica + idiomes +
mecanografia. Matins o tardes.
Curs intensiu de Windows + Internet.
Matins o tardes.
Curs intensiu d’ofimàtica (Word, Excel,
Powerpoint, Access). Matins o tardes.
Curs intensiu de disseny gràfic (Photoshop,
Illustrator, Indesign). Matins o tardes.
Curs intensiu d’edició de video (Premiere,
Pinnacle Studio). Matins o tardes.
Cursos intensiu d’Anglès, francès, alemany.
Matins o tardes.
Curs Intensiu de mecanografia per
ordinador. Matins o tardes.
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AULA, CENTRE D’ESTUDIS
Pre-ESO (curs destinat a assolir
coneixements bàscis per encarar amb èxit
l’ESO), Pre-Batxillerat (destinat a assolir
coneixements bàsics per encarar amb èxit
el batxillerat), Tècniques d’estudi
(aprendre a aprendre: capacitat de síntesi,
de resum, lectura eficaç, comprensió
lectora, desenvolupament lògic...), Reforç
escolar ( per alumnes que tinguin pendents
assignatures del curs o que vulguin ampliar
coneixements pel curs proper de primària,
ESO, cicles, batxillerat i accés a la
universitat), PAP (accés a graus d’educació
infantil i primària), PAU (destinat a superar
o pujar nota a les proves d’accés a la
universitat).
Edats: Primària, ESO, Batxillerat.
Dates: juny, juliol, agost i setembre.
Horari: matí i tarda.
Lloc: Aula, Centre d’estudis. C. Havana, 14,
entrada per plaça Ricart.
Preu: segons curs i hores.
Inscripcions: a partir de maig.
Organitza: Aula, Centre d’estudis.

CENTRE D’ESTUDIS SANTA EULÀLIA
Reforç i idiomes. Primària, ESO i Batxillerat.
Deures d’estiu i recuperacions de
setembre. Anglès i francès. Intensius
d’anglès per obtenir el títol del PET o el FCE
al juliol. Titulació oficial de Cambridge.

Edats: a partir de P5.
Dates: del 25 de juny al 31 d’agost.
Horari: de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.
Lloc: C. Menendez Pelayo, 44.
Preu: a consultar segons curs.
Inscripcions: obertes, places limitades.
Organitza: Centre d’estudis Santa Eulàlia.
https://www.facebook.com/santaeulaliae
studis
CENTRE D’ESTUDIS XORIGUER
Reforç i ampliació de Primària, ESO,
Batxillerat i cicles formatius.
Proves d’accés a cicles de grau mitjà i
superior, ESO i Selectivitat.
Classes de matemàtiques, ciències,
economia i tota la resta de matèries.
Tècniques d’estudi, tècniques de
memorització. Expressió escrita i
gramàtica.
Classes i pla de treball individualitzat pels
dossiers i exàmens de setembre.
Cursos d’informàtica i mecanografia amb
diploma. Idiomes: anglès i català.
Dates: juny, juliol, agost i setembre.
Horari: de dilluns adivendres de 10 a 13 h i
de 17 a 20.30 h.
Lloc: C. Xoriguer, 4-6 i C. Jardí, 95
(cantonada amb plaça Xoriguer).
Tel. 699 22 03 82 / 93 814 27 62 /
658 24 63 92.
Preu: consultar les tarifes i les promocions
al nostre centre.
Inscripcions: De dilluns a divendres de 10 a
13 h i de 17 a 20.30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
cestudis.xoriguer@gmail.com
GALILEO CENTRE D’ESTUDIS
Campament d’estiu de tecnologia i
ciències. Recuperacions d’assignatures
pendent d’ESO/Batxillerat. Curs Prebatxillerat. Selectivitat setembre. Anglès.
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Curs Intensiu de disseny Web (HTML +
Dreamweaver). Matins o tardes.
Curs intensiu de programació en Visual
Basic, Java, Visual C#, PHP, ASP. Matins o
tardes.
Curs intensiu de disseny AutoCAD 2D i 3D,
3D Studio Max. Matins o tardes.
Curs intensiu de Gestió d’empreses
(Facturaplus, Contaplus, Nominaplus).
Matins o tardes.
Curs intensiu àrea administració
d’empreses (tècniques de comunicació, de
selecció de personal, de venda...). Matins o
tardes.
Curs intensiu de Community Manager,
Marketing i posicionament Web. Matins o
tardes.
Curs intensiu de Xarxes + Windows 2012
Server. Matins o tardes. Curs intensiu de
Software Lliure Linux + OpenOffice. Matins
o tardes.
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. Aigua, 14. Tel. 93 814 24 05.
Preu: a partir de 40 €/mes.
Inscripcions: de dilluns a dissabte de 10 a
13 h i de 17 a 20 h. info@beepmeca.com
Organitza: cursos intensius d’informàtica,
idiomes, mecanografia, ofimàtica, disseny
gràfic, edició de vídeo, programes de
disseny, programació, xarxes, community
manager, etc.
www.beepmeca.com

MECABIT FET RECURSOS
Cursos per a joves beneficiaris/àries de
Garantia Juvenil.
Ajudant d’electricitat (155 h): carnet de
carretó . Del 25 de juny al 31 de juliol.
Informàtica i administració (125 h): del 27
de juny al 27 de juliol.
Anglès: atenció al públic (125 h): del 10 de
setembre al 26 d’octubre.
Ajudant de cuina (125 h): del 10 de
setembre al 26 d’octubre.
Edats: de 16 a 29 anys.
Horari: matí o tardes, depenent del curs.
Lloc: Fet Recursos – Mecabit. C. Recreo, 4.
Preu: subvencionat per a joves.
Tel. 93 811 52 26.
Organitza: Mecabit amb la Cambra de
Comerç de Barcelona.
www.mecabit.com
NIRONET
Cursos especials de reforç d’estiu, intensius
d’anglès (PET, First, Advanced) exàmens
oficials, Campus Nirochef4 (postres i
pastissos).
Preparatoris per als exàmens de
recuperació de tots els cursos, intensius
d’anglès per als exàmens oficials, i a més a
més, diversió a la cuina al campus de juliol.
Edats: totes les edats.
Dates: del 2 de juliol al 30 d’agost, reforç i
intensius. Campus cuina fins al 27 de juliol.

Horari: de 9 a 13 h i de 16 a 19 h al juliol.
Agost només matins.
Lloc: Av. Cubelles, 18. Tel. 938 106 596.
Preu: consultar a la web.
Inscripcions: a partir del 23 de maig.
Organitza: Nironet School i Bomboneriapastisseria Hidalgo.
www.nironet.es

CURSOS NOMÉS
D’IDIOMES
ACADÈMIA LA CULTURAL
Cursos intensius d’anglès de tots els nivells.
Edats: de 12 a 25 anys.
Dates: del 25 de juny al 31 de juliol.
Horari: de 9 a 14h (segons l’activitat)
Lloc: Rbla. Arnau 10, 1r 3a.
Preu: des de 32 €.
Inscripcions: a partir del 21 de maig.
Organitza: Acadèmia La Cultural.
www.academialacultural.com
ACADÈMIA TIMES
Cursos intensius per a joves i adults.
Classes de preparació per a exàmens
oficials de Cambridge PET,FCE,CAE.
Edats: A partir de 10 anys.
Dates: del 2 al 27 de juliol.
Horari: de 9 a 13 h i de 17 a 20 h(segons el
curs).
Lloc: Rambla Principal, 83, 1r.
Tel. 93 814 92 77.
Preu: a partir de 160 € (2 hores diàries).
Altres formats, consultar a recepció.
Inscripcions: a la recepció del centre.
www.timesvng.es
BRITISH SCHOOL VILANOVA
Summer School, Cambridge Express,
Avança 1 curs en 1 mes.
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Dates: del 25 de juny al 3 d’agost, i del 3 al
7 de setembre.
Horari: de 10 a 13 h.
Lloc: Galileo Centro de Estudios (Rbla.
Principal, 96, 1r).
Preu: consultar.
Inscripcions: oberta.
Organitza: Galileo Centre d’Estudis.
www.centrogalileo.com

GLOBAL CONNECT IDIOMES
Cursos d'Anglès intensius al juliol.
Aprofita l’estiu! Els cursos 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.
Edats: adolescents, joves i adults.
Dates: del 2 al 27 de juliol.
Horaris: matins o tardes.
Lloc: Rbla. Principal, 7.
Tel. 93 814 46 48.
info@globalconnect.es
Preu: a consultar segons nivell i edat.
Inscripcions: durant el mes de juny.
Organitza: Global Connect Idiomes S. L.
www.globalconnect.es
IDIOMES SUPERNOVA
Cursos intensius d'anglès, classes de
preparació als exàmens oficials de
Cambridge PET, FCE, CAE, cursos intensius
d’alemany.
Edats: totes les edats.

Dates: del 25 de juny al 26 de juliol.
Horari: Rbla. Principal, 20- C. Manuel
Tomàs, 1.
Tel. 93 814 05 36.
Preu: des de 120 €.
Inscripcions: Rbla. Principal, 20- C. Manuel
Tomàs, 1.
www.supernova.es
JUMP THE GAP
Estiu en anglès. Cursos intensius d’anglès al
juliol, preparació d’exàmens oficials de
Cambridge, Englsih is fun! English Club per
a joves, classes de reforç al juliol i al
setembre. Grups reduïts i mètode actiu i
vivencial.
Edats: per a totes les edats.
Dates: del 25 de juny al 20 de juliol i del 27
d’agost al 21 de setembre.
Horari: matins o tardes, consultar segons
programes.
Lloc: C. Pelegrí Ballester, 40, local.
Tel. 93 114 65 02.
cristina@jumpthegapidiomes.es
Preu: consulta al nostre centre.
Inscripcions: fins al 18 de juny pels
programes de juliol i fins al 20 de juliol pels
de setembre.
Organitza: JUMP THE GAP.
www.junpthegapidiomes.es
UNICOR LANGUAGES
Aquest any tindrem cursos intensius per
adolescents i adults, es podrà fer un nivell
en un mes si es vol, cursos sols de parla o
cursos de comunicació aplicada. També es
faran preparacions per als exàmens oficials
de Cambridge English de First i CAE.
Edats: a partir de 15 anys.
Dates: del 2 al 27 de juliol.
Horari: matí i tarda.
Lloc: Rambla Principal, 104.
Tel. 93 893 63 60.
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Cursos d’anglès intensius durant el mes de
juliol. Cursos intensius de preparació per
als exàmens de Cambridge.
Edats: totes les edats.
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol.
Horari: matins de dilluns a divendres de 10
a 13 h.
Tardes de dilluns a dijous de 18 a 21 h.
Lloc: Rbla Principal, 6. Tel. 93 893 76 56.
Preu: a consultar.
Inscripcions: maig i juny.
Organitza: Bristish School Vilanova.
www.britishschoolvilanova.org

CURSOS DE CINEMA,
TEATRE, CIRC, MÚSICA
I DANSA
CURSOS DE CIRC D’ESTIU A L’ESCOLA DE
CIRC SALTIMBANQUI
Cursos de circ de trapezi, acrobàcia,
equilibris acrobàtics, verticals, perxa
xinesa, teles i corda. Permet fer una
descoberta d’una tècnica, complementar,
perfeccionar, descobrir o com a recopilació
d’informació a desenvolupar
posteriorment.
Edats: a partir de 16 anys.
Dates: del 25 de juny al 20 de juliol.
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Escola de Circ Saltimbanqui.
Preu: 50 €/80 €.
Inscripcions:
escoladecircsaltimbanqui@gmail.com
Organitza: Centre de les Arts del Circ
Saltimbanqui. C. Mèrida, 5.
http://escoladecircsaltimbanqui.com/pag
es/cursosintensius.html
CURS D’INTRODUCCIÓ A LA DANSA
ANTIGA
Aprendrem les bases de la dansa enfocada
amb criteria històrics, centrant-nos en els
estils del Renaixement. A partir del tractat
“Orchesographie” de Thoinot Arbeau

(Langres, França, 1589) i dels diversos
manuscrits i impresos trobats a la
Península Ibèrica, abordarem gèneres de
dansa com els Branles, les Pavanes, les
Gallardes, els Villanos o les Sardanes...
ballades a l’antiga!
Professora: Anna Romaní.
Edats: a partir dels 14 anys.
Dates: 2, 4 i 6 de juliol.
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Foment Vilanoví.
Preu: 50 €.
Inscripcions:
vilanova@joventutsmusicals.cat o
presencialment a l’Escola de Música
Freqüències. C. Llibertat, 48.
Organitza: Joventuts Musicals de Vilanova i
la Geltrú.
CURS D’INTRODUCCIÓ AL FLAMENCO:
PALOS I COMPÀS
Proposem un acostament al flamenc,
centrat en els diversos palos o estils:
compassos, rítmica, harmonia bàsica,
temàtica de les lletres, història... farem
també una introducció pràctica als
compassos més habituals i aprendrem com
es relacionen el cante, el toque, el baile i el
compàs, ingredients bàsics del flamenco.
Professora: Cristina López.
Edats: a partir dels 14 anys.
Dates: 9, 10 i 11 de juliol.
Horari: de 18 a 20.30 h.
Lloc: Escola de Música Freqüències.
Preu: 50 €.
Inscripcions:
vilanova@joventutsmusicals.cat o
presencialment a l’Escola de Música
Freqüències. C. Llibertat, 48.
Organitza: Joventuts Musicals de Vilanova i
la Geltrú.
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Preu: depèn del tipus de curs intensiu que
es faci.
Inscripcions: tot el mes de juny.
Organitza: UniCor Language S.L.
http://www.unicorlanguages.com/unicor
/es/VeranoAdultos
http://www.unicorlanguages.com/unicor
/es/TeensVerano

JULIOL INTENSIU A ONA ESPAI
D’APRENENTATGE MUSICAL
Tallers de música. Sensibilització.
Instruments, cant, veu. Conjunt
instrumental.
Edats: totes les edats.
Dates: del 2 al 27 de juliol.
Horari: de 10.30 a 13.30 h i de 17.30 a
20.30 h.
Lloc: C. Sant Pau, 25, Ona Espai.

Preu: 90 € 2 sessions de 45 minuts a la
setmana.
Inscripcions: a la web o a l’escola (C. Sant
Pau, 25).
Organitza: ONA Espai d’aprenentage
musical.
www.onaespai.cat
TC’s SUMMER
Curs intensiu de dansa moderna. Diferents
modalitats i coreografies temàtiques.
Edats: des de l’1 de juny al 16 de juliol.
Horari: dimarts i dijous de 20.15 a 21.15 h.
Lloc: Escola de Ball Teresa Carulla. C.
Conxita Soler, 6.
Preu: a consultar.
Inscripcions: 608 090 707.
Organitza: Escola de Ball Teresa Carulla.
FB i Instagram: Teresa Carulla.
www.teresacarulla.com

ALTRES CURSOS
ENLAIRA’T, CICLE D’EMPRENEDORIA PER A
JOVES
L'Oficina Jove Garraf t’ofereix un cicle de
tallers i xerrades per enlairar les teves
idees de negoci. El cicle s'inclou en el
programa d'apoderament Èxit, obrint
portes.
GENERACIÓ D'IDEES DE NEGOCI. Taller que
pretén potenciar les habilitats
emprenedores i participants i animar-los a
crear la seva pròpia empresa, ara o en el
futur.
Horari: Dimarts 26 de juny, de 17 a 19 h.
REEMPRENDRE UN PROJECTE D'EMPRESA.
Coneixerem el servei que ofereix suport i
assessorament gratuït en el projecte de
donar continuitat a una empresa o negoci
que ja està en funcionament.
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FLOW CENTER
Acadèmia d’arts escèniques i dansa per a
totes les edats: teatre, cant, ball modern,
hip hop, contempo, ballet, break,
flamenc,…
A Flow Center, a l’estiu, hem trobat el punt
mig entre formació i diversió! 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
preparem un musical durant quatre
setmanes, que després representarem al
teatre, o formar-te amb els professors més
reconeguts del territori nacional de les
danses urbanes, o bé realizar 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 nivel professional, al món
de la dansa urbana i l’espectacle, amb
possibilitats de borsa de treball.
Edats: totes les edats.
Dates: juliol.
Horari: diferents horaris, consultar a
recepció.
Lloc: Av. Cubelles 60-62. Tel. 93 815 24 80.
Preu: consultar a l’acadèmia.
Inscripcions obertes.
Organitza: Flow Center.
www.flowcenter-vilanova.com

CURS DE MONITORS/ES DE LLEURE
Aquest curs permet obtenir el carnet de
monitor/a de lleure infantil i juvenil de la
Direcció General de Joventut de Catalunya.
Serveix per treballar en l’àmbit de
l’educació en el lleure: casals, colònies,
extraescolars, menjadors escolars...
Edats: a partir de 18 anys.
Dates: del 25 de juny al 27 de juliol.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Lloc: Oficina Jove Garraf. Rasa del
Miquelet, 16. Tel. 93 893 77 77.
Preu:
235 € preu general.
135 € per a persones menors de 30 anys
empadronades a Vilanova i la Geltrú.
205 € per a persones que siguin sòcies
d’Esplais Catalans i Acció Escolta de
Catalunya.
Inscripcions: www.escolaelsol.org
Organitza: Oficina Jove Garraf i Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.
www.oficinajove.cat/garraf

CAMPUS UNIVERSITARI DE LA
MEDITERRÀNIA

Cursos, jornades, xerrades i altres activitats
des d’una dimensió mediterrània.
Edats: a partir de 16 anys.
Dates: consultar cada activitat al web
www.campusmed.net
Horari: consultar cada activitat al web
www.campusmed.net
Lloc: Vilanova i la Geltrú.
Preu: consultar cada activitat al web
www.campusmed.net
Inscripcions: www.campusmed.net
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPCEPSEVG) i Institut Europeu de la
Mediterrània.
HABILITATS CANINES APRÈN AMB EL TEU
GOS
Taller d’obediència bàsica i habilitats
canines.
Edats: de 14 a 18 anys.
Dates: juliol.
Horari: dilluns i dimecres d’11 a 12 h.
Lloc: Av. Francesc Macià, 96.
Preu: 120 €/mes
Inscripcions: matrícula oberta.
Organitza: Centre de l’Opositor i Gossos en
acció.
www.centredelopositor.com
TALLERS D’ESTIU CREATIUS DE
MANUALITATS
Taller creatiu on et divertiràs aprenent
tècniques com transfer, decoupage,
sublimació, etc. Utilitzant diversos
materials i realitzant bonics projectes.
Edats: des dels 10 anys.
Dates: del 25 de juny al 3 d’agost.
Horari: matins de 9.15 a 13.15 h o tardes.
de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Alfil – Papereria & Hobby.
Preu:
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Horari: Dimecres 27 de juny, de 17 a 18 h.
RECURSOS PER EMPRENDRE. Xerrada per
donar a conèixer els serveis, recursos,
ajuts, línies de finançament...
Horari: Dijous 28 de juny, de 17 a 19 h.
Lloc: aula d'actes de l'Oficina Jove Garraf.
Rasa del Miquelet, 16. Vilanova i la Geltrú.
Preu: les activitats són gratuïtes.
Inscripcions: incripció prèvia, a la web
www.oficinajove.cat/garraf
Organitza: Oficina Jove Garraf. El cicle
compta amb el suport de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona,
Autoocupació i Node Garraf.

TALLER DE GARAGE BAND
Amb Toni Mena, guitarrista i productor.
Aprèn a gravar, editar, produir i mesclar en
el popular programa d’Apple. Utilització
dels instruments virtuals, loops de bateria.
Aprendrem a ajustar la senyal per gravar
veus o guitarres o afegir pluggins.
L´objectiu és obtenir gravacions de qualitat
dels nostres propis temes o utilitzar Garage
Bands com a eina de composició, intuïtiva i
plena de possibilitats.
Edats: a partir dels 14 anys.
Dates: de l' 11 al 14 de juliol.
Horari: de 10 a 12 h/ de 17 a 19 h.
Lloc: Musicàrea Escola de Música.
Preu: 75 € / 50 € estudiants de música
d´escoles autoritzades pel Departament.
Inscripcions: a partir del 23 de maig.
Organitza: Musicàrea Escola de Música.
www.musicarea.cat
https://www.facebook.com/musicareaesc
ola/
TALLERS D’INSTRUMENT
Bateria, percussió llatina, cajón, cant, saxo,
trompeta, piano , baix elèctric, violí,
violoncel, guitarra acústica o elèctrica i
ukelele.
8 sessions durant el mes de juliol.
L´objectiu és aprendre un petit repertori
en l’estil preferit de l’alumne. En classe
individual o compartida (40% de dte). Per

començar, fer manteniment, preparar un
examen o per aprofundir.
Edats: a partir dels 5 anys.
Dates: del 2 al 27 de juliol.
Horari: matins de 10 a 13 h i tardes de 17 a
21 h.
Lloc: Musicàrea Escola de Música rambla
Vidal, 4, Vilanova i la Geltrú.
Preu:
-8 classes individuals de 45 min 198€ / 1
hora 235 €.
-8 classes compartides (2-3 alumnes) de 1
hora 125 €.
Inscripcions: Musicàrea Escola de Música.
Rambla Vidal, 4, Vilanova i la Geltrú.
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 21
h. Dissabtes de 10 a 12 h.
info@musicarea.cat
Organitza: Musicàrea Escola de Música.
Centre Autoritzat pel Departament
d´Ensenyament. Codi 08070519.
Tel 93 814 58 17. Mob 661 809 510 .
www.musicarea.cat
TALLER DE PINTURA I MANUALITATS
AMARÈ
Diverses tècniques de , manualitats,
activitats artístiques i sortides.
Lloc: C. Jardí, 9. Tel. 679 877 540.
Juliol, matins i tardes.
Preu: a concretar.
Edats: totes les edats.
www.tallerdepinturaamare.com
TOCA EN L’ESTIL DE XARANGO
COMBO MASTER DE RUMBA CATALANA
amb Daniel Salvat Pubill (net de Peret, el
rei de la rumba i multiinstrumentista).
Dirigit a estudiants i aficionats amb
almenys 3 anys d´instrument, treballarem,
en 5 sessions, un tema orginal del Rei de la
Rumba, que acabarem tocant en públic.
Instruments : guitarra espanyola
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-Matins 55 €.
-Tardes 45 €.
Descomptes si es fa més d’una setmana
Inscripcions: Alfil – Papereria & Hobby.
Rbla. Salvador Samà, 21.
Tel.: 93 722 46 62
Email: vng@alfil.be
Facebook: Alfil-vng
Instagram: alfil.vng

SERVEIS PER A JOVES
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,
consum de drogues,
emprenedoria...Tramitació de carnets
internacionals (alberguista, estudiant i
professor). Connexió gratuïta a Internet i
Wifi obert.
Lloc: Rasa del Miquelet, 16. Tel. 93 893 77
77.
Del 25 de juny al 7 de setembre, de dilluns
a divendres de 10 a 14 h. Tancat del 6 al 15
d’agost.
Edats: fins als 35 anys.
www.oficinajove.cat/garraf
AULES D’ESTUDI
S’ofereix un espai tranquil i acollidor on
poder preparar-se per a proves de
selectivitat, exàmens de final de curs,
recuperacions...un lloc on els/les
estudiants poden estar amb condicions per

estudiar (en horaris no habituals
d'obertura al públic) i consultar
documentació específica. Cal tenir present,
però, que no ofereixen els serveis habituals
de les biblioteques.
Biblioteca Joan Oliva i Milà. Del 24 de maig
al 13 de juny (ambdós inclosos).
De les 21 a l’1 h. de dilluns a dissabte i, de
les 10 a 14 h i de les 16 a les 20 h els
diumenges .
Biblioteca Armand Cardona i Torrandell.
Del 24 de maig al 13 de juny (ambdós
inclosos). De les 21 a l’1 h. de dilluns a
dissabte i,
de les 10 a 14 h i de les 16 a les 20 h els
diumenges .
Biblioteca EPSEVG. 26 i 27 de maig i 2 i 3 de
juny, de 10,30 a 20 h. Edats: en cas de gran
afluència es prioritzarà l’entrada
d’estudiants universitaris.
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
www.imet.cat/index.php?page=aulesestudi-2018
I TU, FITXES PEL #VxL?
El Voluntariat per la llengua és un
programa fàcil, divertit i enriquidor.
Tens una hora a la setmana i ganes
d’ajudar altres persones que necessiten
practicar el català?
O potser el que necessites és practicar més
el català per guanyar seguretat i confiança
quan el vols parlar?
Doncs sigui per una raó o per una altra ho
teniu fàcil, perquè podeu ser
una parella lingüística durant 10 setmanes i
fer les trobades presencials o virtuals, si us
va millor. A més us donarem els materials
de suport del programa i disposareu d’un
carnet de participants que us permetrà
obtenir descomptes i avantatges en

29

VILANOVA I LA GELTRÚ

(ventilador) baix elèctric, bateria, bongós,
palmas, piano i veu.
Edats: adreçat a adults i joves partir de 16
anys.
Dates: del 18 al 22 de juliol.
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc Musicàrea Escola de Música.
Preu: 75 € / 50 € estudiants de música
d´escoles autoritzades pel Departament/
oients 25 €.
Inscripcions: a partir del 23 de maig.
Organitza: Musicàrea Escola de Música
www.musicarea.cat
https://www.facebook.com/musicareaesc
ola/
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cinemes, teatres, museus, establiments
comercials, restaurants, bars...
Edats: A partir de 18 anys.
Dates: durant tot l’any. Recomanat
especialment durant l’estiu.
Horari: una hora a la setmana.
Lloc: Segons el que acordin les persones
que hi participen.
Preu: Gratuït.
Inscripcions: Servei Local de Català del
Garraf i a l’Oficina Jove Garraf. Rasa del
Miquelet, 16.
Organitza: CNL de l’Alt Penedès i el Garraf.
www.vxl.cat

