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D’ACTIVITATS
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PMSAPM

Plaça de la Vila 27 - 08760 Martorell
Tel. 93 775 00 50
Horari: de dilluns a dijous,
de 9.30 a 13.00 h i de 16.30 a 19.15 h, 
i divendres, de 9.30 a 13.00 h

Pavelló Esportiu Municipal

Av. Fèlix Duran i Cañameras, 1
08760 Martorell
Tel. 93 775 53 51
Horari: de dilluns a dijous,
de 9.30 a 13.00 h i de 16.30 a 19.15 h, 
i divendres, de 9.30 a 13.00 h

Complex Esportiu La Vila

Av. Mestres Gomila i Reniu, 1
08760 Martorell
Tel. 93 774 23 65
Horari: de dilluns a dijous,
de 9.30 a 13.00 h i de 16.30 a 19.15 h, 
i divendres, de 9.30 a 13.00 h

Complex Educatiu

Josep Tarradellas, 11
08760 Martorell
Tel. 93 775 25 38
Horari: de dilluns a dijous,
de 9.30 a 13.00 h i de 16.30 a 19.15 h,
i divendres, de 9,30 a 13,00 h

Centre Integral d’Esport i Salut

Carrer Gelida s/n
08760 Martorell
Tel. 93 774 26 26
Horari: de dilluns a divendres 
de 7.00 a 21.00 h, 
i dissabtes, de 9.00 a 19.00 h

D’ATENCIÓ A L’USUARI
OFICINES 

Fotografia - Música - Robòtica - Skating - Casals

Esports - Manga - Anglès - Aventura - Còmic... 

...i molt més !

Oficina virtual: 
www.martorell.cat

Inscriu
-te

del 24
 d’abril

 

al 31
 de maig
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MARTORELL NO S'ATURA

L’estiu és el moment en el qual canviem les rutines habituals i tenim més temps per passar 
en família i per al lleure. També és un moment en el qual els nens poden seguir aprenent 
d’una manera més distesa mitjançant activitats diferents. És per això que l'Ajuntament de 
Martorell ha dissenyat un nou catàleg d'activitats esportives, educatives, de lleure i 
socioculturals per a les vacances d'aquest 2018. És una oferta àmplia i innovadora, que 
busca ajustar-se als interessos de tothom i ofereix un ampli ventall de propostes perquè els 
infants i adolescents d'entre 1 i 17 anys gaudeixin de l'estiu.

Aquest catàleg presenta a les famílies de Martorell un resum d'aquestes propostes, amb 
informació bàsica sobre dates, preus i horaris, per tal que puguin escollir allò que més 
s'adequa a les seves necessitats i inscriure's.  Esports, aventura, anglès, dansa, fotografia, 
còmic, manga, guitarra, piano, abonaments per a la piscina d'estiu... són només algunes de 
les activitats que trobareu en aquestes pàgines. Una àmplia varietat, amb propostes 
atractives per a totes les edats i amb el compromís que ningú es quedi sense plaça.
Tot això no hauria estat possible sense la col·laboració d'escoles i entitats de Martorell que 
cada any se superen per poder oferir, conjuntament amb els serveis de l'Ajuntament, més 
activitats i millors. Perquè Martorell no s'atura. I l'estiu al nostre municipi es viu amb la 
mateixa intensitat i dinamisme que la resta de l'any.

Gaudiu de l'estiu a Martorell! 

XAVIER FONOLLOSA I COMAS

SALUTACIÓ
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Abonament de Temporada 
(infantil, joves, adults, gent gran i familiar)

Aquesta modalitat d’inscripció dóna dret a la 
utilització de les piscines municipals en els horaris 
establerts per al bany durant la temporada d’estiu.

Tipus d’abonament

Infantil (5 als 14 anys)

Jove (dels 15 als 25 anys)

Adult (dels 26 als 64 anys)

Gent Gran (més de 64 anys)

Familiar* 

Preu temporada

35,00 €

50,00 €

75,00 €

25,00 €

100,00 €

ABONAMENTS

ABONAMENTS PISCINA D’ESTIU
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* (Pare i/o mare i fills 

menors de 18 anys que convisquin al 

domicili del titular. Els membres adults 

podran ser substituïts per una altra 

persona adulta de forma fixa, en aquest 

cas, la persona incorporada únicament 

podrà accedir acompanyada, coma 

mínim, d’un dels membres menors de 

l’abonament familiar)

ABONAMENTS PISCINA D’ESTIU
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Escola d’estiu

Activitats d'aventura juliol 2018

Activitat amb diferents propostes d’activitats, com ara jocs i esports, pensants 
per entrar en contacte amb el sol i l’aigua a un entorn natural.

Aquesta activitat ofereix una sèrie de tallers relacionats amb l'esport en el 
medi natural. Desenvoluparem i potenciarem la creativitat, la imaginació i el 
treball en equip dels participants.  Els tallers són Slackline , Tirolina, Tir amb 
arc,Escalada  Rapel, Nusos i cordes, Taller d'Orientació amb mapa i brúixola, 
Parc d'aventura, Identificació de la fauna i flora del parc, Construcció d'una 
caseta per a aus i col·locació en un dels arbres, Elaboració d'un herbolari amb 
totes les espècies de la flora de parc, Cursa d'orientació, Construcció d'un 
rellotge solar, Taller de supervivència en la natura, Construcció  d'un filtre per 
purificar aigua i Raid multiaventura.

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

Edats: De 6 a 12 anys

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Lloc: Recollida nens al C.E. Torrent de Llops i activitat al Parc de Can Cases.

Del 2 al 27 de juliol de 2018.
Preu: 95 € abonats als Serveis Esportius del PMSAPM 
         125 € per als no abonats.

Tallers d’una setmana.
Preu: 41 € abonats als Serveis Esportius del PMSAPM 
          49 € per als no abonats

A càrrec de Pics d’Europa Esports d’Aventura.

Edats: Nascuts entre  l’1 de gener de 2004 al 31 de desembre de 2014.

Del 2 al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

A l’Escola Mercè Rodoreda.

De dilluns a divendres de 15.00 a 17.00 h.

A l’Escola Vicente Aleixandre.

Serveis opcionals: Acollida al matí, acollida al migdia i menjador.

Del 30 de juliol al 31 d’agost de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

A l’Escola Vicente Aleixandre

Servei opcional de menjador
Preu juliol: 95 € abonats als Serveis Esportius i 125 € per als no abonats.
Preu agost: 118,75 € abonats als Serveis Esportius i 156,25 € per als no abonats.

A càrrec del PMSAP de Martorell.

1
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ACTIVITATS ESPORTIVES
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Campus Esportiu Iniciació Activitats Aquàtiques

Edats: Nascuts entre  2012 i 2004.
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h o de 9.00 a 17.00 h.

www.facebook.com/campuscnmartorell
Preu: A partir de 99 € 
(possibilitat de contractació per setmanes)
Lloc: Complex Esportiu La Vila.

A càrrec de Club Natació Martorell.

 

 
Edats: Nascuts entre 2004 i el 2013.

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Lloc: Instal·lacions Esportives Municipals.

Servei opcional de menjador de 13.00 a 15.00 h.

Preu juliol: 60 € (1setmana),  80 € (2 setmanes), 100 € (3 setmanes),
120 € 4 setmanes) i 140 € (5 setmanes)

A càrrec de Club Handbol Martorell.

Practicarem esport, en concret l’ HANDBOL. Treballarem altres valors 
relacionats amb l’esport com són la convivència, el respecte i l’aprenentatge 
pel desenvolupament personal en edats de creixement. 
A més a més, es realitzaran activitats lúdiques, piscina, excursions, jocs 
d’aigua, altres esports i tornejos.

Escola Esportiva d’Handbol

En aquest campus d'estiu els vostres fills gaudiran de les activitats que 
ofereix el món aquàtic, tant a nivell d'iniciació com perfeccionament, adaptant 
els grups a l'edat i les capacitats dels esportistes.
Setmanalment experimentaran esports com: la natació, les aigües obertes, el 
waterpolo, el salvament aquàtic, el hoquei subaquàtic i natació amb aletes 
amb la col·laboració de les entitats més importants a nivell català i esportistes 
de reconeguda trajectòria nacional. Com cada any realitzarem una sortida 
setmanal a diferents punts d'interès de lleure.
Per les vostres facilitats podeu contractar el campus per setmanes, amb 
menjador o sense, o servei d'acollida. També disposem de pagaments 
fraccionats sense recàrrec.
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Campus i Jornades de Tecnificació 
de Futbol Sala

Campus de Tecnificació de Futbol

Edats: Nens i nenes de  5  a  14 anys.

Del 25 de juny al 31 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 18.00 h.

Preu: En funció de l’horari i les setmanes contractades

Lloc: Pavelló Esportiu Municipal, C.E. La Vila i C.E. Torrent de LLops

A càrrec de Club Sala 5 Martorell.

Durant els matins seran jornades lúdiques des de la formació de l’esport i 
des del bon comportament entre els companys.  Les tardes seran jornades 
de tecnificació de futbol sala.

Edats: Nens i nenes entre  4 i 15 anys.

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h o de 15.00 a 17.00 h.

Preu: En funció de l’horari i les setmanes contractades

Lloc: Complex Esportiu Torrent de Llops.

Serveis opcionals:  
Acollida de 8.00 a 9.00 h. i menjador de 13.00 a 15.00 h.

A càrrec de Club de Futbol Martorell.

Activitat de tecnificació de futbol adreçada a nens i nenes entre els 4 i 15 
anys, per a millorar les tècniques individuals i col·lectives de la pràctica del 
futbol.  Viuràs una experiència única i faràs nous amics, aprenen els valors 
del respecte, humilitat i treball en equip.
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Campus Voleibol

Edats: Nens i nenes entre  6  i 12 anys.

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Preu: 45 €, per setmana o 180 € tot el campus

Serveis opcional: Acollida de 8.00 a 9.00 h (3 € al dia).

Lloc: Instal·lacions Esportives Municipals.

A càrrec del Club Voleibol Martorell.

 

 
Edats: Nens i nenes entre  6  i 17 anys.

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Lloc: Pavelló Esportiu Municipal.

Setmana opcional: Del  3 al 7 de setembre de 2018.

Preu: 55 € (1setmana),  110 € (2 setmanes), 154 € (3 setmanes),
204 € 4 setmanes), 253 € (5 setmanes) i 297 € (6 setmanes)

A càrrec de Club Bàsquet Martorell.

Campus de perfeccionament i potenciació de punts forts i punts dèbils del 
bàsquet.  Activitats a la piscina, també treballarem amb màquina de tir i 
pilotes intel·ligents.

Activitat destinada a nens i nenes entre els 6 i 12 anys, amb la finalitat de 
passar-s’ho bé, conèixer nous amics i aprendre i gaudir del nostre 
esport....el VOLEIBOL

Campus d’Estiu Bàsquet

ACTIVITATS ESPORTIVES
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Campus d’Estiu de Gimnàstica Artística

Campus d’Estiu de Pàdel

Edats: Nens i nenes a partir de 5 anys.

Del 02 al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Preu: 175 € per als socis i 195 € per als No socis.

Informació: martorellgimnasticclub@gmail.com

Opció: Possibilitat de fer només 2 setmanes

Lloc: Escola Lola Anglada.

A càrrec del Martorell Gimnàstic Club.

T’agrada la Gimnàstica Artística? T’agradaria iniciar-te aquest estiu?.  
T’oferim la possibilitat de practicar aquest esport.  A més a més farem 
sortides a la piscina, jocs i excursions.

Edats: A partir dels 6 anys.

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Preu: Soci des de 75 € fins a 300 € (segons les setmanes).

No soci des de 95 € fins a 320 € (segons les setmanes).

Lloc: Complex Esportiu La Vila.

A càrrec del Martorell Pàdel Club.

L’objectiu principal és la millora de la tècnica dels participants i el fonament 
dels valors de l’esport, com ara l’esforç, l’esperit de superació i el treball en 
equip.  Tot això ho treballarem de forma lúdica, on també inclourem la 
diversió i el joc.

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES
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Comencem l’Estiu

Edats: Nascuts entre  l’1 de gener de 2004 al 31 de desembre de 2014.

Del 25 al 29 de juny de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Preu: 41 € abonats als Serveis Esportius i 49 € per als no abonats.€ 

Serveis opcionals: 
Acollida al matí de 8.00 a 9.00 h i al migdia de 13.00 a 14.00 h.

Lloc: A l’Escola Lola Anglada.

A càrrec del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones 
de Martorell.

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES

Edats: Nens i nenes entre  5 i 12 anys.

Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. o de 9.00 a 17.00 h.

Preu: En funció de l’horari i les setmanes contractades

Lloc: Pistes Club Bàsquet La Mercè i Escola La Mercè

A càrrec del Club Bàsquet La Mercè

El campus multi esport està dirigit a nois i noies entre els 5 i els 12 anys, les 
activitats són adaptades a l’edat dels participants i està oberta a tothom. Es 
faran diferents activitats poliesportives com minibàsquet, mini hoquei, futbol 
7, jocs atlètics, mini vòlei i piscina,  també realitzarem sortides lúdiques.
L’horari de tot el dia inclou el dinar que es elaborat a la mateixa cuina de 
l’escola La Mercè i compta amb una dieta adient pels esportistes

Activitat amb diferents propostes d’activitats lúdiques, recreatives i 
esportives.

XXIV  Campus Multiesport



Casalets i acollida 2018 llars d’Infants

1

Casal d’Estiu  “LES CULTURES

Edats: Nens i nenes entre  0  i 3  anys.

Del 18 al  31 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 8.00 a 17.00 h.

Preu: En funció de l’horari i les setmanes contractades

Serveis opcionals: 
Acollida de 8.00 a 9.00 h. i menjador de 13.00 a 15.00 h.

Lloc: Llar d’infants Pont d’Estels.

A càrrec de l’AMPA Llars d’Infants Municipals de Martorell.

Activitat adreçada a les nenes i nens matriculats a les llars 
d’infants.Activitat educativa i creativa per a nens/es en edat de 0 a 3 anys

 

 

Edats: Nascuts entre  l’1 de gener de 2006 al 31 de desembre de 2014.

Del 02  al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.

Preu: 87,47 € primer germà, 73,72 € segon germà i 65,69 € tercer 

germà i successius.

Serveis opcionals: 
Acollida al matí de 8.00 a 9.00 h i servei de menjador.

Lloc: A l’Escola Vicente Aleixandre.

A càrrec del PMSAP de Martorell.

Activitats enriquidores, aprendre, crear personatges i realitzar un seguit 
d’activitats al voltant de les Cultures d’arreu del mon.

ACTIVITATS DE LLEURE2 ACTIVITATS DE LLEURE
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Enjoy the Summer (Aprèn i gaudeix amb l’anglès)

 

ACTIVITATS DE LLEURE

Casal d’Estiu  “LA MERCÈ 2018

 

3 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Edats: Nens i nenes des de P3 a 6è de primària.

Del 25 de juny  al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h i de 15.00 a 17.00 h.

Preu: Des de 50 € per setmana (En funció de l’horari contractat).

Lloc: A l’Escola La Mercè.

A càrrec de l’AMPA La Mercè i Fem Natura.

Casal de lleure i activitats esportives, adreçades a nens i nenes des de P3 
fins a 6è de Primeria.  Tallers, jocs, gimcanes, remullades, piscina, platja, 
sortides setmanals, acampada ... Diversió assegurada!.

Edats: Nascuts entre l’1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2014.

Del 2 al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Preu: 165 € abonats als Serveis Esportius i 195 € per als no abonats.

Serveis opcionals: Acollida al matí, acollida al migdia i menjador.

Lloc: A l’Escola Juan Ramon Jiménez.

A càrrec del PMSAP de Martorell.

Els infants gaudeixen de més temps lliure durant l’estiu, aquesta és una 
magnífica oportunitat de passar-ho bé. 
Aquesta proposta té com a protagonista l’aprenentatge de  l’anglès, oferim 
un conjunt d’activitats lúdiques, educatives i creatives, amb la intenció de 
que sigui una activitat diversa, atractiva i engrescadora. Per als inscrits fins 
l’edat de  7 anys d’edat incloem curset de natació .



Dansem a l’estiu (Summer Dance)
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ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Campus de robòtica, 
programació, disseny i impressió 3D

Edats: De  7  a  16 anys.

Del 2 al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 h.

Preu: 90 € per setmana. 

Places limitades

Lloc: Complex Educatiu.

A càrrec de Capek Maker.

“Si pots pensar-ho, pots fer-ho”. Aquest campus treballarà diferents 
competències en l’àmbit educatiu per assolir coneixements de programació, 
robòtica i disseny i impressió 3D.
Desenvoluparem la creativitat del fem-ho (maker) mitjançant l’aprenentatge 
per l’acció (learning by doing).

Edats: Nascuts entre  l’1 de gener de 2004 al 31 de desembre de 2011.

Del 2 al 27 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Preu: 165 € abonats als Serveis Esportius i 195 € per als no abonats.

Serveis opcionals: Acollida al matí, acollida al migdia i menjador.

Lloc: A l’Escola Juan Ramon Jiménez.

A càrrec del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell.

Activitat amb l’objectiu de que els participants coneguin i practiquin un 
ampli ventall d’estils de ball i participin en diversos tallers (maquillatge, 
expressió corporal, escenografia...).
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Martorejant  -  Taller de Fotografia

PhotoWalk  -  Taller de Fotografia

Aprendrem aprofitar la nostra càmera del mòbil, per poder treu-li un 
major profit. Utilitzarem aplicacions diferents, de les ja apresses, en altres 
edicions per processar les nostres fotografies realitza'n petites sortides 
fotogràfiques per després poder treballar-les.
Farem fotos a edificis emblemàtics de Martorell, aprofitarem l'entorn 
natural del poble i fotografies a la gent de Martorell.

 

 
Edats: De  9 a 16 anys.

Del 2 al 6 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h.

Preu: 50 € 

Lloc: Complex Educatiu.

A càrrec de Grisphoto.

Edats: De  12 a 16 anys.

Del 9 al 13 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 17.00 a 19.15 h.

Preu: 55 € 

Lloc: Complex Educatiu.

A càrrec de Grisphoto.

Realitzarem sortides fotogràfiques on aprendrem com funciona una 
càmera digital. I cada dia farem fotos amb una temàtica diferent. Serà un 
taller col·laboratiu, aprendrem entre tots i on el més important és 
passar-ho bé i fer fotos.
Per realitzar aquest taller no calen coneixements previs. Únicament 
necessitarem una càmera digital (no cal que sigui Rèflex) i que t'agradi la 
fotografia.
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Curs d’Iniciació al Cómic

Let’s English!!!!

 

 
Curs per iniciar als alumnes al món del còmic, com a mitjà d’expressió 
gràfica.  Explicar els principis bàsics per a la realització d’un còmic

Edats: De 12 a 16 anys.

Del 2 al 13 de juliol de 2018.

De dilluns a divendres de 16.00 a 19.00 h.h.

Preu: 75 € (tot el curs)

Lloc: Aula del Complex Educatiu.

A càrrec de Somia Viatges i Events.

Edats: De 12 a 16 anys.

Del 25 al 29 de juny de 2018.
Del 2 al 6 de juliol de 2018 (en el cas d’omplir el primer torn)

De 9.30 a 13.30 hores (de dilluns a dijous)
De 9.30 a 17.00 hores (els divendres)

Preu: 50 € (tot el curs)

Lloc: Aula del Complex Educatiu (algun dia a l’exterior).

A càrrec de Somia Viatges i Events.

Gaudeix aprenent anglès.  Fora de les aules, sense llibres, parlant, fent 
activitats i sortides per tal de millorar el nivell de conversa.
Jocs a l’aire lliure, a la caça del tresor pel bosc, fent teatre, joc de 
detectius, excursió a Barcelona....Tot en anglès



Taller de Manga

Taller de Skate i Taller de Scooter
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Activitat amb l’objectiu d’iniciar als participants en l’art del còmic 
japonès, on aprendrem a definir els personatges, la seva estètica i el 
llenguatge propi del manga.

Del 2 al 27 de juliol de 2018.

Edats: De  8 a 12 anys.

Tots els dilluns i dimecres de 10.00 a 13.00 h.

Edats: De  12 a 16 anys.
Tots els dimarts i dijous de 10.00 a 13.00 h.

Preu: 43,09 € 

Lloc: Complex Educatiu.

A càrrec del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 

Martorell.

Edats: De  7 a 14 anys.

Del 2 al 27 de juliol de 2018.

Els  dilluns, dimecres i dijous de 17.30 a 19.00 h  i de 19.00 a 20.30 h.

Preu: 36 € per setmana

Lloc: Skatepark Martorell

A càrrec de Ungravity

Taller d’estiu per a conèixer a fons l’skate i l’scooter.  Aprendrem i 
perfeccionarem la tècnica d’aquestes disciplines. Caldrà que portis la teva 
taula d’skate o el teu scooter, les proteccions són opcionals, no 
obligatòries. 
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Taller de Guitarra

Taller de Piano

 

 
Per realitzar aquesta activitat no cal tenir coneixements però, només amb 
una guitarra i ganes d’aprendre podràs tocar les teves cançons preferides 
en poques setmanes.

Edats: De  10 a 16 anys.

Del 3 al 26 de juliol de 2018.

Tots els dimarts i dijous de 10.00 a 11.00 h.

Preu: 20 € 

Lloc: Escola Municipal de Música (Cal Nicolau).

A càrrec del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell.

Aprèn a tocar melodies i acords bàsics de piano per poder gaudir de les 
teves cançons preferides aquest estiu.  No cal portar teclat, però cal 
tenir-ne a casa.

Edats: De  10 a 16 anys.

Del 3 al 26 de juliol de 2018.

Tots els dimarts i dijous de 11.00 a 12.00 h.

Preu: 20 € 

Lloc: Escola Municipal de Música (Cal Nicolau).

A càrrec del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS



19

Durant el període d'estiu i una vegada finalitzat el curs escolar, és manté el suport 
als infants i les seves famílies a través dels ajuts econòmics de caràcter social. 

Aquests ajuts, prèvia valoració dels Serveis Socials Bàsics, seran sempre com a 
màxim d´ una activitat per nen. 

Per tal de ser beneficiari de l´ajut, primer de tot, la persona s´ha d´ adreçar als 
Serveis Socials Bàsics i sol·licitar entrevista amb un tècnic social. És 
indispensable, com a mínim, realitzar una entrevista per que es pugui valorar la 
documentació aportada per la família i per tant, si s´escau, l´ajut corresponent a 
l´activitat d´ estiu.

Serveis Socials Bàsics

Carrer Francesc Santacana 13 1r. Pis 

(Casa de Cultura de la Vila)

Horari d'Atenció: de dilluns a divendres de 9,30 h a 14,30 h

Telèfon 937 735 193

PROGRAMA D'AJUTS ECONÒMICS 
DE CARÀCTER SOCIAL 
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