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Informació:       CASA DE CULTURA 
                         C/ Mestre Gonzàlez, 6                 
                          Telèfon: 977678690 

        joventut@llorenc.cat 
                            www.llorenc.cat   

 

 Llorenç del Penedès 

 
 

CASAL D’ESTIU  
………. 

CASAL DE MEDI 
AMBIENT 

JULIOL  
2017 



 
• Calendari         

De dilluns a divendres, del 3 al 28 de juliol 2017 
• Horaris          

- De 9 h. a 13 h. 
Hi ha servei de menjador opcional (fins a les 15 h.) 

• Espais          
- Casal d’estiu: Escola “Les Cometes” 
- Casal de medi ambient: Casa de cultura 
• Edats         

- Casal d’estiu: Nascuts els anys 2013, 2012, 2011, 2010, 
2009 i 2008 (de P-3 a 3r de primària) 
- Casal de medi: nascuts els anys 2007 i 2006 (4t i 5è) 

 

• Preus         
 
 

Empadronats a Llorenç: 
 

-  160 € inscripció individual  
-  140 € el segon germà   
-  100 € el tercer germà   
-  110 € la quinzena 
 
 

No empadronats a Llorenç: 
 

-  175 € inscripció individual  
-  155 € el segon germà   
-  115 € el tercer germà   
-  125 € la quinzena 

 
 

Les quotes per segon i tercer germà s’aplicaran 
encara que cadascun assisteixi a un dels diferents 
casals dels que organitza l’Ajuntament. 

SISTEMA D’INSCRIPCIÓ  
Del 2 al 18 de maig de 2017  cal fer un ingrés de 55 € per 
participant en concepte de bestreta a qualsevol entitat bancària 
del municipi –Agrària i secció de crèdit, Banc Sabadell, Caixa 
Pensions i Catalunya Caixa- segons les següents opcions: 
 

- En metàl·lic - a les oficines de les entitats esmentades 
- Per transferència bancària  -demaneu el número de compte de 
l’entitat que us interessi trucant al 977677106 (oficines de 
l’ajuntament) 
- Pel caixer automàtic  –només a la Caixa de Pensions- utilitzant el 
codi de barres que hi ha al dors d’aquest díptic. 
 

Els dies 2, 3, 4, 8, 9 10, 11, 15, 16, 17 i 18 de maig, de 5 a 8 de la 
tarda,  haureu de portar l’imprès d’inscripció complimentat a la 
Casa de cultura (si no el teniu us el facilitaran allí mateix), junt 
amb el resguard del pagament  i les fotocòpies  dels següents 
documents: 
 

    - DNI del tutor/a que signi el full d’inscripci ó 
    - Targeta sanitària del/la participant  
 

De l’1 al 15 de juny  caldrà abonar la resta de la quota i portar el 
resguard  d’aquest pagament  a la Casa de cultura (de dilluns a 
dijous, de 5 a 8 de la tarda). 

L’import de la bestreta només serà retornat per causes 
familiars molt justificades o si l’activitat s’anul·lés per manca 
d’inscripcions. 

 
 
 

Les places són limitades, donant prioritat als infants 
censats al municipi de Llorenç del Penedès.  
 

L’organització d’aquesta activitat comporta unes 
condicions especials quant nombre de participants per 
grup per complir la normativa vigent, per aquest motiu, 
les inscripcions rebudes fora dels terminis establerts 
tindran un increment del 25 %. 


