
1r Torn:
23 i 25 de juny
Introducció a la cultura popular

2n Torn: 
Del 28 de juny al 2 de juliol
Diables i bèsties

3r Torn: 
Del 5 al 9 de juliol
Esbart i bastons

4t torn: 
Del 12 al 16 de juliol
Gegants i capgrossos

5è torn: 
Del 19 al 23 de juliol
Castells i falcons

TORNS I
TEMÀTIQUES

Un any més, els infants de la Sagrera
tenen l’oportunitat de conèixer de
prop la cultura popular i tradicional.
A través del bestiari festiu, danses,
gegants, castellers, festes majors..
viuran una experiència grupal on la
cultura hi serà molt present però
també els valors al voltant del grup,
del coneixement del barri i del
sentiment de comunitat.

Un casal amb un format petit i amb
un tracte familiar on a través d’un
únic grup de diverses edats es
potenciarà l’ajuda mútua i la
cooperació entre els infants.

VIU LA
CULTURA
POPULAR!

Casal d’Estiu 2021
Del 23 de juny al
23 de juliol 



Del 24 d’abril al 7 de juny a través
de la plataforma de l’Ajuntament
T’estiu Molt 
https://vacances.barcelona.cat/ca/i
nscripcions

INSCRIPCIONS

MESURES COVID-19

El Casal compleix amb
totes les mesures de
prevenció Covid-19. 
Les activitats s'adaptaran
en funció de la situació
vigent en cada moment.

EDATS

Infants nascuts entre el 2007 i el 2015
 
*En cas que hi hagi un infant amb
necessitats especials reconeguda,
l’edat s’ampliarà fins als nascuts al
2005.

SORTIDES I PISCINA
Cada setmana farem DUES
SORTIDES una per
refrescar-se a la piscina de
Can Dragó i una altra per
viure l'entorn i la cultura.

Torre de La Sagrera
C/ Berenguer de Palou, 64-66
www.torrelasagrera.cat
info@torrelasagrera.cat
931 538 381
Horari d'atenció
De dilluns a dissabte, de 10 a
14 h i de 16 a 21 h

PREUS

1r torn
De 9 a 17 h 
(servei de menjador inclòs)
42,40 €
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 
(sense servei de menjador) 
34,80 €

2n, 3r, 4t, 5è i 6è torn 
(preu per setmana):

De 9 a 17 h 
(servei de menjador inclòs) 
106 €
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h
(sense servei de menjador)
 87 €

Servei acollida: (subjecte a un
mínim d'infants)

3 € /dia

Servei menjador puntual:
6,5 €  /dia

https://vacances.barcelona.cat/ca/detall/casal-d-estiu-viu-la-cultura-popular-per-a-infants-i-adolescents-de-5-a-14-anys-al-casal-de-barri-torre-de-la-sagrera_99400622051.html
https://vacances.barcelona.cat/ca/detall/casal-d-estiu-viu-la-cultura-popular-per-a-infants-i-adolescents-de-5-a-14-anys-al-casal-de-barri-torre-de-la-sagrera_99400622051.html

