
Durant el mes de juliol, us proposem tota una 

sèrie d'activitats lúdico-educatives per fer més 

amenes i divertides les caloroses tardes d'estiu.

Torneig de futbol

Vine a jugar i participa d'un 

torneig amistós a la pista de 

Cal Jardiner.

14 de juliol a partir de 

les 18 h

Taller de memes 

feministes

Coneix i aprèn a crear 

memes feministes per tal 

de fer més àmplia la 

capacitat reivindicativa, 

amb aquest recurs gràfic 

tan conegut a les xarxes 

socials. 

A càrrec d’Ana Periférica.

19 de juliol a partir 

de les 18 h

Tarda de 

videojocs

Vine i juga tant com 

vulguis amb la Playstation 

o amb el PC, passarem 

una bona estona jugant a 

diferents jocs d'allò més 

divertits. 6 i 26 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller 
d'estampació de 

samarretes

Porta la teva samarreta 

blanca llisa i estampa-la 

amb algun dels nostres 

dissenys, i aprèn com fer-ho 

a casa de la mà de tot un 

expert en la matèria.

A càrrec de Carles 

Clemente. 4 i 13 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller de polseres 

i bijuteria

Aprèn a fer-te els teus 

complements de bijuteria 

amb aquest taller.

A càrrec de Silvia Garcia de 

Avila.
18 de juliol a partir de 

les 18 h

Taller de cuina 

refrescant

Vine i aprèn les receptes 

més senzilles i refrescants 

per  combatre la calor.

20 i 27 de juliol 

a partir de les 18 h

Taller de 
samarretes 

rainbow

Tens una samarreta i la vols 

transformar? Aquest és el teu 

taller, utilitzarem tot una 

sèrie de tints de colors per  

donar-li un nou look. 

Cal portar una samarreta 

blanca llisa. 21 de juliol a 

partir de les 18 h

Tarda de jocs 

d'aigua

Vine al casal i fuig de la 

calor amb jocs d'aigua 

d'allò més divertits i 

originals.

7, 19 i 24 de juliol a 

partir de les 18 h

Maquillatge 

artístic i 
caracterització

Coneixerem i practicarem 

les tècniques artístiques per 

maquillar-nos de personatges 

fantàstics.

A càrrec de Nuria Ondiviela.

3 i 10 de juliol a partir 

de les 18 h
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