Estiu 2022

Medi ambient,natura i reciclatge.

Calendari d’activitats. Inici Activitats 27 de juny.
Estiu 2022: Juny - Juliol - Agost
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Inscripcions
30 de maig: inici d’inscripcions activitats estiu.
1 de juny: inici de les inscripcions a les activitats de l’Estenedor.
7 de juny: cursets de natació (activitats no subjectes a tarifació social).
Activitats amb
Tarifació Social:
reducció del
25 al 75%

Espais i horaris de les activitats
Cambrivacances 3 a 14 anys / Multiesportives / Sortides en Bicicleta
Horari

Espais / Grups

Servei d’acollida

Palau d’Esports
Escola Guillem Fortuny

9.00 a 13.00h

Activitats Estiu

Palau d’Esports/E. Marinada
Escola Guillem Fortuny

13.00 a 14.00h

Servei d’acollida

EI !!!
Palau d’Esports/E. Marinada
SERV
NOU
Escola Guillem Fortuny

13.00 a 15.00h

Servei de Menjador

Palau d’Esports/E. Marinada
Escola Guillem Fortuny

15.00 a 16.00h

Servei d’acollida

EI !!!
Palau d’Esports/E. Marinada
SERV
NOU
Escola Guillem Fortuny

8.00 a 9.00h
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Tipus de Servei

informació general
Totes les activitats organitzades compleixen amb el decret 267/2016, de 5 de juliol de
regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors
de 18 anys, amb assegurança inclosa (excepte cursos de natació).
Per realitzar inscripcions a les activitats d’1 a 17 anys és obligatori emplenar i signar
el formulari facilitat al Palau d’Esports o disponible a la web cambrilsesport.cat,
així com aportar la següent documentació:
Targeta sanitària de l’infant.
Carnet de vacunes de l’infant.
DNI de la persona que signa l’autorització.
Expedient del CAD o informe mèdic, si s’escau.
NEE - Certificat i/o document acreditatiu (infants escolaritzats centres ordinaris del municipi)
Així mateix, en cas que sigui necessari, caldrà adjuntar la prescripció mèdica i
els pares hauran de donar autorització per tal de donar medicaments als infants.
Pels cursos de natació cal aportar fotocòpia de la següent documentació:
Targeta sanitària de l’infant.
DNI del pare/mare/tutor/a legal.
Les inscripcions es podran fer mitjançant correu electrònic a esp@cambrils.org
o presencialment al Palau d’Esports, en tots casos cal aportar documentació i
formularis.
Formularis disponibles a www.cambrilsesport.cat
Servei de Menjador: Aquest servei s’oferirà a l’Escola Marinada i Escola Guillem Fortuny.
Les diferents empreses encarregades del servei ofereixen diferents menús per infants amb
al·lèrgies alimentàries. Es sol·licitarà informe mèdic on s’especifiqui el tipus d’al·lèrgia.

normativa general de convivència
Per tal de garantir la seguretat de tots els infants i el monitoratge, s’han establert les
següents mesures:
_Increment de neteja i desinfecció dels espais utilitzats, estris i material divers.
_S’habilitaran diversos punts de rentat de mans i gel desinfectant.
_Accessos diferenciats pels diferents grups.
_L’equip docent es reserva el dret de decidir la continuïtat d’un infant a l’activitat si la
conducta no respecta les normes bàsiques de comportament.
_Hi haurà una persona resposable de seguretat i higiene per cada 30 infants amb l'objectiu
d'evitar qualsevol tipus de contagi.
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Per tal de garantir rigurosament la qualitat del nostre servei s'ha incorporat una normativa
general de funcionament adaptada a les necessitats dels infants, les famílies i l'equip de
monitoratge.
_Respectar totes les persones que fan possible que funcioni aquest casal, ja siguin participants,
monitoratge, equip directiu, famílies, conserges, ...
_ Respectar totes les instal•lacions que s’utilitzin.
_ Portar vestuari adequat per a cada activitat programada.
_ L’accés a les instal•lacions del casal queden restringides a aquelles persones que no
siguin monitors/es i/o participants del casal.
_ Els pares/mares o tutors/es s'hauran d'esperar fora del centre per una major organització
del servei.
_ Tenir cura del material que s’utilitzarà mentre duri el casal.
Per tal de garantir un ambient de convivència educatiu positiu i de respecte totes les persones
participants, hi hauran mesures disciplinaries per qui no accepti les normes de convivència:
_ Falta lleu (avís verbal al participant a criteri del monitoratge).
_ Falta greu (avís verbal al participant i al pare/mare o tutor/a). Faltar el
respecte, insultar, pegar, bulling, trencar material, no fer cas al monitoratge
_ Falta molt greu (expulsió del casal sense devolució de l'import abonat).

Monitoratge de les activitats de 3 a 17 anys
Persones entre 20 a 30 anys titulades en monitoratge de lleure i/o mestres en
educació infantil i/o en modalitats esportives (INEF, tècnics/es d’esport, i/o animació socio-cultural) amb gran experiència en aquest sector.
L’equip de monitoratge vetllarà en tot moment per la seguretat i diversió del vostre
fill/a o fills/es actuant com animador/a durat tot el matí.
En totes les activitats hi ha una figura coordinadora i/o de direcció del lleure així
com una persona responsable de seguretat.
Els programes específics d’anglès, estan dirigits per especialistes: monitors/es
d’anglès (teachers) titulats/es en llengua anglesa (Advaced, Proficiency, First)
amb formació per les activitats íntegrament en anglès com són les SUMMER
CAMBRI.
Ens avalen més de 20 anys d’experiència realitzant Casals i activitats d’estiu.

Informació Tarifació Social Ajuntament de Cambrils
Què és la tarifació social??
Consisteix en la reducció dels imports o quotes d’algunes activitats municipals segons la situació
socioeconòmica de la unitat familiar de convivència. Es pot sol·licitar per infants i joves d’1 a 17 anys
que estiguin cursant el curs escolar en un centre ordinari.

Quines reduccions hi ha?
Hi ha bonificacions del 25% al 75% de les activitats marcades en la guia, dels serveis de guarderia
i menjador i del 25 al 50% en les activitats de l’Estenedor. Aquestes bonificacions s'apliquen en
relació als ingressos de la unitat familiar de convivència (veure taula ecònomica).
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On es pot sol·licitar la tarifació social?
S’hauran de presentar els formularis al Palau Municipal juntament amb la resta de documentació,
sol·licitada i posteriorment, per validar el descompte, caldrà fer instància genèrica a seu.cambrils.cat
Servei d’assistència telèfonica OAC360 - 977 900 354 - oac360@cambrils.cat

Quina documentació s’ha de presentar per sol·licitar la tarifació social*?
• Formulari d’inscripció a les activitats.
• Acreditació dels ingressos de l'any 2021: declaració de la renta. En cas de no tenir declaració feta
caldrà aportar vida laboral, contractes de treball i nòmines, sentència de separació i pensió, certificat
de l'atur o d'altres prestacionsrebudes segons cada cas*. Excepcionalment, quan la situació econòmica
familiar hagi empitjorat respecte a la del 2021, es tindran en compte els ingressos econòmics del 2021.
- Acreditació Títol de família nombrosa o monoparental general o especial.
- Acreditació d'infant amb un 33% de discapacitat.
- Víctimes de violència de gènere en els darrers dos anys.
- Acreditació de davallada del 50% dels ingressos de la unitat familiar de convivència com a conseqüència
de la covid-19.
- Acreditació que un dels progenitors es fa càrrec i té cura d'un familiar amb dependència.

Quina bonificació em correspon?
A la següent taula podeu comprovar els barems establerts.

Nucli Familiar

Tarifació 75%

Tarifació 50%

Tarifació 25%

Primer adult (sustentador 1)

0,75 IRSC

426,84€/mes 1,25 IRSC 711,40€/mes

1,50 IRSC

853,68€/mes

Segon adult (sustentador 2)

0,25 IRSC

142,28€/mes 0,50 IRSC 284,56€/mes

0,75 IRSC

426,84€/mes

Altres adults unitat familiar

0,08 IRSC

45,52€/mes 0,30 IRSC 170,73€/mes

0,55 IRSC

313,01€/mes

Per a cada infant de la unitat

0,12 IRSC

68,29€/mes 0,25 IRSC 142,28€/mes

0,50 IRSC

284,56€/mes

Llindar/mes 75%

Llindar/mes 50%

Llindar/mes 25%

Un adult i un infant

495,13 €

853,68 €

1.138,24 €

Un adult i dos infants

563,42 €

995,96 €

1.422,80 €

Un adult i tres infants

631,71 €

1.138,24 €

1.707,36 €

Un adult i quatre infants

700,00 €

1.280,52 €

1.991,92 €

Dos adults i un infant

637,41 €

1.138,24 €

1.565,08 €

Dos adults i dos infants

705,70 €

1.280,52 €

1.849,64 €

Dos adults i tres infants

773,99 €

1.422,80 €

2.134,20 €

Dos adults i quatre infants

842,28 €

1.565,08 €

2.418,76 €

Tres adults i un infant

682,93 €

1.308,97 €

1.878,09 €

Tres adults i dos infants

721,22 €

1.451,25 €

2.162,65 €

*La resta de documentació s'haurà d'autoritzar per a la seva consulta i verificació mitjançant
les plataformes habilitades de les diferents administracions públiques.
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Preu de les activitats - sense tarifació social
Preu activitats de 3 a 17 anys per franja horària de 4 hores (9 a 13 h)
1 Setmana

2 Setmanes

4 Setmanes

8 Setmanes

9 Setmanes

36,00€(29,00 €/4 dies)

67,00 €

130,00 €

255,00 €

283,50 €

Preu activitats de 6 a 17 anys
Aventura’t

Summer Cambri

27,00€/setmana

75,00€/setmana

Preu servei de menjador de 3 a 17 anys i servei d’acollida de 3 a 17 anys.
1 Setmana

Setmana 4 dies

1 dia puntual

Servei de Menjador

31,00 €

24,80 €

6,80 €

Servei d’acollida*

10,50 €

8,50 €

3,00 €

_10% de descompte per família nombrosa, monoparental i persones aturades. Queden excloses les activitats de
vela, estades nàutiques, wind-surf i els serveis de menjador i guarderia.
_Els descomptes no són acumulables.1ª setmana 4 dies el preu és reduït en tots els conceptes.
_*Servei d’acollida a escollir de: 8 a 9h, 13 a 14h i 15 a 16h

CONSULTAR
TAULA BAREMS
ECONÒMICS

Preu de les activitats - amb tarifació social**
Preu activitats de 3 a 17 anys de 9 a 13 h

25%

50%

75%

Cambri / Esportives

27,00€/setmana

18,00€/setmana

9,00€/setmana

Aventura’t

20,25€/setmana

13,50€/setmana

Summer Cambri

56,25€/setmana

37,50€/setmana

15,00€/curs

10,00€/curs

l’Estenedor

18,75€/setmana

Preu servei d’acollida de 3 a 14 anys

Acollida Setmana*
Acollida 1 dia puntual*

25%

50%

75%

7,87€/setmana

5,25€/setmana

2,62€/setmana

2,25€/dia

1,50€/dia

0,75€/dia

*Activitats no incloses al Gripau Blau i l’Estenedor, Servei a escollir de 8 a 9h o 13 a 14h.

Preu servei de menjador de 3 a 17 anys

Menjador Setmana*
Menjador 1 dia puntual*
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25%

50%

75%

23,25€/setmana

15,50€/setmana

7,75€/setmana

5,10€/dia

3,40€/dia

1,70€/dia

*Activitats no incloses al Gripau Blau.
** _Màxim 4 setmanes/cursos per persona. 1ª setmana 4 dies el preu és reduït en tots els conceptes.

infants de 3 a 11 anys
Cambrivacances de 3 a 5 anys (P3 a P5) – 6 a 8 anys (1r a 2n) – 9 a 11anys (3r i 4t)
Què són les cambrivacances de 3 a 11 anys?
Tallers, jocs i activitats esportives amb medi aquàtic i terrestre amb l’objectiu de
potenciar l’infant des d’un punt de vista integral i lúdic, sense perdre de vista
la vessant educativa i formativa.
On les fem?
Les activitats les realitzem al Pavelló d’Esports-Escola Marinada, i Escola Guillem
Fortuny. Puntualment es poden realitzar sortides per l’entorn dels centres, seguint
la temàtica setmanal a realitzar.
I què més farem?
Activitats i tallers relacionats amb l’esport, els jocs olímpics, dansa, música,
cançons, jocs de taula i aquest any els oficis.
I a més, no t’ho perdis...
Diàriament els infants de les diferents activitats i tallers faran anglès per
ampliar el seu coneixement i reforçar, tot jugant, la seva formació multilingüe.
Què cal portar: banyador posat de casa, casquet de bany, tovallola, xancles, roba,
sabatilles esportives, una muda i l’esmorzar. Tot marcat per si es perd.
Proposta de les diferents activitats programades
setmana

activitat

qué fem???

1ª setmana

L’inspector Reciclus

El tren dels colors

2ª setmana

Superecologistes

Ens ajudes a reciclar

3ª setmana

El sol i les plantes

Salvem el planeta

4ª setmana

La natura és la nostra amiga

Posem color al nostre entorn

5ª setmana

Hi havia una vegada...

Un conte molt natural

6ª setmana

Evolució humana

Prehistòrics per uns dies

7ª setmana

Descoberta de la natura

Ens ajudes a plantar?

8ª setmana

La nostra atmosfera

Viatgem a l’espai

9ª setmana

Pel món marí

De gota en gota.
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enjoy and learn this summer
Summer Cambri 6 a 12 anys (1r a 6è) - 9 a 13h
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Què són les summer cambri ?
Tallers, jocs i activitats esportives amb medi aquàtic i terrestre amb l’objectiu
de potenciar als infants des d’un punt de vista integral i lúdic sense perdre
de vista la vessant educativa i formativa. Totes les activitats es desenvolupen
íntegrament amb anglès.
On les fem?
Totes les activitats les realitzem al pavelló d’esports i a l’Escola Marinada. Puntualment
es poden realitzar sortides per l’entorn segons la temàtica setmanal a realitzar.
I què més farem?
Jugarem, cantarem, ballarem, ens banyarem cada dia una estoneta a la piscina,
i cada setmana farem una festa i/o ens visitarà un personatge enigmàtic.
Què cal portar: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles, roba i sabatilles
esportives i l’esmorzar.
Com s’organitza: són 4 hores d’anglès diàries amb professorat titulat. L'activitat es
divideix en tres grups (segons franges d’edat i aprenentatge de l’anglès): de 6 a 8 anys
(1r – 2n), de 9 a 10 anys (3r i 4t) i d’11 a 12 anys (5è – 6è).
Quines dates: l’activitat es durà a terme per setmanes del 27 de juny al 26 d’agost.

S!!!

B ANGLÈ

TOT AM
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joves de 9 a 25 anys
Vacances Multiesportives 9 a 14 anys - 9 a 13h
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Què són les multiesportives de 9 a 14 anys?
Activitats esportives per a que infants i joves realitzaran diàriament infinitat de
jocs i/o esports individuals i col·lectius.

On les fem?
Totes les activitats multiesportives es realitzaran en diferents dependències i/o
espais esportius de cambrils: palau d’esports, piscina municipal, Platja Regueral,
pista atletisme i camp de futbol.
I què fem?
Atletisme, futbol, natació (aprenentatge i perfeccionament d’estils), jocs a l’aigua,
bàsquet, jocs i esports tradicionals.
I a més, no t’ho perdis...
Setmanalment realitzarem una activitat estrella, subjecte a disponibilitat i
sempre i quan es pugui garantir la seguretat de les persones participants.
Què cal portar: banyador, casquet de bany, tovallola, xancles, roba i sabatilles
esportives i l’esmorzar.

Sortides a la Platja 9 a 14 anys - 9 a 13h
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Què són les sortides amb bicicleta 9 a 14 anys
Activitats esportives on la protagonista és la bicicleta i la platja. Els infants i joves
d’aquesta activitat practiquen diferents esports en el medi natural i setmanalment
realitzen una sortida en algun lloc del nostre municipi. Amb les sortides amb bicicleta
realitzaran noves experiències i gaudiran d’un entorn únic i privilegiat .
On les fem?
Per les platges de Cambrils; Regueral, Cavet, Esquirol i la Llosa. Parcs del Pinaret i
del Pescador i sortides a Mont-Roig, Salou, Vinyols, Vilafortuny i Riudoms.
I què fem?
Jocs per equips, curses, jocs de col·laboració i multi aventura, activitats esportives
i de platja.
I a més, no t’ho perdis...
Setmanalment realitzarem una activitat estrella, subjecte a disponibilitat i
sempre i quan es pugui garantir la seguretat de les persones participants.
Què cal portar: bicicleta, ampolla d’aigua, casc, kit arranjament (càmera de recanvi
i eines) banyador, casquet de bany, tovallola, xancles, roba i sabatilles esportives i
l’esmorzar. L’ús del casc és obligatori.
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Aventura’t 14 a 17 anys - 10 a 13h
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Què és l’Aventura’t?
Activitats d’estiu pensades per joves de 14 a 17 anys. Tens aquesta edat i penses
quedar-te a casa tot el matí, quan podries fer: voley platja, kaiac, banana,
paddlesub, bicicleta...? Setmanalment realitzarem una activitat estrella...!!!
On les fem?
Al Palau d’Esports i Espais Naturals.
Què cal portar?
Banyador, casquet de bany, tovallola, xancles, sabatilles esportives i roba
esportiva, bicicleta i casc. L’ús del casc és obligatori.
Com s’organitzen?
En funció de l’edat i els nivells del jovent es faran diferents grups.
Mínim 5/6 inscrits/es per grup.
Quines dates: l’activitat serà per setmanes del 27 de juny al 26 d’agost.

Inscripcions: Al Palau d’Esports i per correu electrònic esp@cambrils.cat
l’Estenedor 12 a 25 anys
Activitats lúdiques i de formació per a joves de 12 a 25 anys.
Més informació a www.joventutcambrils.cat

2021
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Gripau Blau
Residents a Cambrils escolaritzats a CEE OUSEE o Centres Socials especialitzats per a persones
amb discapacitat i per a persones majors de 6 anys amb discapacitat psíquica empadronades a Cambrils.
ESPLAI DE LLEURE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA DE TITULARITAT MUNICIPAL.

Casal i Colònies d’Estiu del Gripau Blau - 9.30 a 13.30h
Quan?
- Juliol. “Gripau Petit” per infants d’ensenyament obligatori. A partir de 3 anys.
- Agost. “Casal/ Colònies d’estiu”. A partir de 6 anys.
Horari?
De 9:30 a 13:30h
On les fem?
Al Centre Alba (Plaça Carles Roig, 9)
On fer inscripcions?
A partir del 30 de maig al Servei Benestar social: Telf. 977 36 81 90 o sso@cambrils.cat
Requisits:
Estar empadronat a Cambrils, tenir 3 anys o més, tenir la condició de persona
amb discapacitat psíquica, acreditada mitjançant certificat de discapacitat, no
necessitar atencions especials, estar escolaritzat en un centre educatiu
d’ensenyament obligatori, o assistir a algun centre d’atenció especialitzada
pera persones amb discapacitat. Per les COLÒNIES es requereix ser usuari
habitual de l’Esplai.
Disponibilitat de places:
Places limitades.
*Inscripció i funcionament regulat mitjançant normativa interna.
Per a més informació:
Servei Benestar social: Telf. 977 368 190 o sso@cambrils.cat
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Espai de conciliació familiar Saltirons de 0 a 3 anys
Què és?
Servei públic municipal, que ofereix un espai de guarda destinat a conciliar el
temps personal, laboral i familiar. Dirigit a totes aquelles famílies amb fills/es
amb una edat compresa entre 0 i 3 anys. Màxim de temps continuada al servei
són 3h i aforament limitat a 10 nens/es. El preu és 1€/hora.
Quan?
Durant els mesos de juliol i agost.
Horari?
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00h
On les fem?
Al Centre Alba, Plaça Carles Roig, núm.9
On fer inscripcions?
Directament al servei, al qual s’aportarà la següent documentació: Full
d’empadronament, fotocòpia DNI/NIE del pare, mare o tutor/a, del Llibre de
Família i el carnet de vacunes.
Per més informació:
Servei Benestar social: Telf. 977 368 190 o sso@cambrils.cat
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activitats al carrer
Platja del Regueral
Quines activitats hi ha? vòlei platja, tennis platja, futbol platja, indiaka, korfball i molts altres
esports i també campionats de vòlei platja, futbol platja i pàdel.
On? a la zona esportiva del regueral.
Quan? del 20 de juny al 28 d’agost.
Organització: el temps d’ocupació dels espais de joc els el distribueix el monitoratge.
Horari: _dilluns a divendres 9.00 a 12.00h i 17.30 a 20.30h
_dissabtes, de 10.00 a 13.00 h i de 17.30 a 20.30 h
_diumenges de 17.30 a 20.30 h
Preu: l’ús de les instal·lacions és gratuït i obert a totes les edats.

Centre d’aigües obertes
Quines activitats hi ha? Tot i que nedar al circuit d'aigües obertes és obert a qualsevol
persona major d'edat; el club ofereix serveis d'entrenaments conjunts i monitoratge als
esportistes que s'inscriguin a la Secció d'aigües obertes del Club.
On? a la platja del Cavet.
Quan? juny a setembre (segons climatologia)
Horaris i organització: s’estableixen en funció de l’edat dels nedadors/es.
Nedades conjuntes al mar: dilluns, dimarts i dimecres a partir de les 19:00h
Organitza: cambrils club natació.
+ Info: www.cambrilscn.com

Escacs a la fresca
Quines activitats hi ha? escacs al carrer, gaudeix d’aquest esport.
On? parc del pescador.
Quan? juliol i agost (segons climatologia)
Horaris i organització: el temps d’ocupació dels espais de joc els distribueixen els
responsables del club. dilluns a divendres de 18:00 a 21:00h
Organitza: club escacs cambrils.
Preu: activitat gratuïta i oberta a totes les edats
13

cursos de natació
Cursos de natació nadons - 4 a 24 mesos
Continguts: familiarització amb el medi aquàtic, desenvolupament psicomotor
de l’infant, acompanyants d’una persona adulta.
Horari: dissabte 10.30h i 11.00h (activitat mensual)
Preu: juliol 20,25€ (5 dissabtes) agost 16,20€ (4 dissabtes)
no necessari assegurança.

Dates torns cursos natació petits, iniciació i avançat:
1r torn:
del 27 de juny al 8 de juliol
2n torn:
del 11 al 22 de juliol
3r torn:
del 25 de juliol al 5 d’agost
4r torn:
del 8 al 19 d’agost
_40,40€/ 2n i 3er torn
_36,36€/1er i 4rt torn
_Petits juliol: 20,25€ (5 dissabtes) agost 16,20€ (4 dissabtes)
+6,00€ assegurança obligatòria.

Cursos de natació petits - 2 a 3 anys
Continguts: adaptació a l’aigua, flotabilitat i desplaçaments.
Horari: _dilluns a divendres de 18.00 a 18.45h
_dissabtes d’11.30 a 12.15h

Cursos de natació iniciació - 4 a 7 anys
Dirigit a infants: no sap nedar, no es desplaça 20m.
Horari: _ dilluns a divendres de 17.00 a 17.45h

Cursos de natació avançat - 6 a 14 anys
Dirigit a infants: es desplaça, sap nedar.Iniciació i millora dels estils, respiració i
resistència.
Horari: _dilluns a divendres de 18.00 a 18.45h
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activitats nàutiques de 6 a 17 anys
Gaudeix del mar amb la pràctica de diferents esports
Vela - 6 a 17 anys
Què és la vela?
Iniciació a l’esport de vela, on aprendràs els aspectes bàsics del bot, els seus elements
i la navegació.
On la fem?
Al club nàutic cambrils.
Organització: l’activitat està organitzada per setmanes, del 27 de juny al 26
d’agost.
Horari: dilluns a divendres 10.00 a 13.00h
+info/inscripcions: Club Nàutic Cambrils - www.clubnauticcambrils.com

Estades nàutiques - 7 a 17 anys
Què són les estades nàutiques?
Iniciació als diferents esports com la vela, el wind surf, caiacs i altres on aprendràs els
aspectes bàsics dels diferents esports, els seus elements i la navegació i molts tallers.
On la fem?
Al club nàutic cambrils.
Organització: l’activitat està organitzada per setmanes, del 27 de juny al 26
d’agost.
+info/inscripcions: Club Nàutic Cambrils - www.clubnauticcambrils.com

Windsurf - 7 a 17 anys
Què és el windsurf?
Iniciació al windsurf, on aprendràs els aspectes bàsics d’aquest esport així com
els seus elements, la tècnica i la navegació
On la fem?
Al club nàutic cambrils.
Organització: l’activitat està organitzada per setmanes, del 27 de juny al 28
d’agost.
Horari: dilluns a divendres de 10.00 a 11.30h i dilluns a divendres de 12.00 a 13.30h
+info/inscripcions: Club Nàutic Cambrils - www.clubnauticcambrils.com
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tarifes abonaments 2022
abonament general
abonament

mensual
trimestral
pack 12 entrades
entrada puntual

infantil/discapacitat/
/pensionista/jubilat/+60 anys

adult
36,50€
25,00€ (temp.baixa)
101,00€
65,50€ (temp.baixa)

Familiar

31,00€
19,00€ (temp.baixa)
84,50€
55,00€ (temp.baixa)

50,00€ (vàlid 6 mesos)
4,70€

L’abonament general inclou els serveis del Palau d’Esports: piscina, sauna, banys de vapor, gimnàs, sala polivalent, sala
spinning i els serveis pista atletisme.

abonament piscina
infantil/discapacitat/
/pensionista/jubilat-da/+60 anys

abonament

adult/a

mensual

18,00€
13,00€ (temp.baixa)
48,00€
30,00€ (temp.baixa)

trimestral
temporada
pack 12 banys
entrada puntual

15,00€
11,50€ (temp.baixa)
40,00€
27,50€ (temp.baixa)

160,00€

128,00€

42,00€ (vàlid 6 mesos)
4,70€
3,20€ (diss tarda i diumenge)

Familiar
37,50€
24,00€ (temp.baixa)
103,50€
66,50€ (temp.baixa)
330,00€

28,50€
3,20€

L’abonament a piscina inclou el serveis de piscina, sauna i banys de vapor.

abonament gimnàs i piscina
infantil/discapacitat/
/pensionista/jubilat-da/+60 anys

abonament

adult/a

mensual

28,00€
23,00€ (temp.baixa)
77,50€
63,50€ (temp.baixa)

trimestral

Familiar

25,00€
19,00€ (temp.baixa)
69,00€
52,00€ (temp.baixa)

abonament activitats dirigides
infantil/discapacitat/
/pensionista/jubilat-da/+60 anys

abonament

adult/a

mensual

28,00€
23,00€ (temp.baixa)
77,50€
63,00€ (temp.baixa)

trimestral

Familiar

25,00€
19,00€ (temp.baixa)
69,00€
52,00€ (temp.baixa)

abonament pista d’atletisme
infantil/discapacitat/
/pensionista/jubilat-da/+60 anys

abonament

adult/a

mensual

14,00€

7,50€

trimestral

30,00€

20,00€

106,50€

76,50€

3,00€

2,00€

temporada
entrada puntual

abonament puntual (màxim 3 mesos l’any i sense matrícula)
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piscina

30,00€ (octubre a juny)

25,00€ (temp.baixa)

ab. general

50,00€ (octubre a juny)

45,00€ (temp.baixa)

pista atletisme

25,00€ (octubre a juny)

25,00€ (temp.baixa)

Temporada baixa 2022: Juliol, Agost i Setembre

Familiar

138,50€

activitats per adults
abonament general
Horaris activitats dirigides del 4 de juliol al 26 d’agost

tono-step

fitball/pilates

tono-step

tono-step

pilates

aquatono**

aquatono**

GAC

sumba

piscina i gimnás palau

gimnàs pista atletisme

_horari del 4 de juliol al 27 d’agost
dilluns a divendres de 7.00 a 22.00h
dissabte de 9.00 a 14.00h

_horari del 4 de juliol a 27 d’agost
dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i
16.30 a 22.00h

_horari del 29 d’agost al 11 de setembre
palau tancat per manteniment.

_horari del 29 al 10 de setembre
dilluns a divendres de 7 a 22h
dissabte de 9 a 14h i de 16 a 20h

_Durant la temporada d’estiu, la sauna i els banys de vapor romandran tancats.
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esdeveniments esportius
Campionat de Catalunya de Salvament i SOS

4/6/22

Platja Regueral

Weekend Experience TRI Cambrils

17 al 19/6/22

Cambrils

Cursa de les Dones

12/6/22

Casc Antic

Handbol Platja

18/6/22

Platja Regueral

Torneig Internacional Futbol Sala ABS

18 i 19/6/2022

Palau d'Esports

Control Juny Atletisme

12/6/22

Pista Atletisme

II Regata Lliga Llagut Català

19/6/22

Passeig de les Palmeres

Milla Marina

26/6/22

Platja Regueral/Club Nàutic

Campus FC Barcelona

4 al 9/7/2022

Camp de Futbol

Campionat Boxa Amateur

9/7/22

Palau d'Esports

Campus Handbol Experience

11al 23/7/2022

PME/Marinada/Regueral

Campionat Catalunya Màster Combinades

16 i 17/7/2022

Pista Atletisme

Bàsquet 3x3

23/7/22

Palau d'Esports

Milla Urbana Solidària

4/9/22

Molí de la Torre

FINAL Campionat Catalunya Vòlei Platja

26 a 28/8/2022

Platja del Regueral

Campionat de Catalunya de Marxa Aquàtica

28/8/2022

Platja del Regueral

Campionat Crossfit

3 i 4/9/2022

Camp de Futbol

Copa Tarragona BikeTrial

4/9/22

BikePark

Cursa Solidària Alzheimer

25/9/22

Passeig Marítim Regueral

2021

campus esportius
Campus organitzats per les entitats esportives del municipi amb la collaboració de
Cambrils Esport.
CAMPUS HANDBOL EXPERIENCE

11 al 23 de juliol de 2022

CAMPUS FUTBOL SALA CFS LAGUNA

27 de juny a 8 de juliol de 2022

CAMPUS DE BÀSQUET

25 de juliol al 5 d'agost de 2022

CAMPUS FUTBOL SALA CFS MEDITERRANI

11 al 22 de juliol de 2022
26 al 30 de juny

CAMPUS PORTERS DE FUTBOL UCF
CAMPUS FUTBOL FC BARCELONA

4 al 9 de juliol

CAMPUS FUTBOL UCF CAMBRILS

4 al 29 de juliol

CAMPUS TENNIS TAULA

1 al 12 d'agost de 2022

CAMPUS HOQUEI BASE

juliol i agost

CAMPUS DE PATINATGE

juliol i agost

activitats gent gran
Gimnàstica edat d’or
Q

monitoratge

O
Q
Dirigit:
Horari:
Preu:
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organitza:

amb el suport:

col·labora:

Informació i inscripcions:
_30 de maig: inici de les inscripcions activitats d’1 a 17 anys i sol·licitud Tarifació Social.
_1 juny: inici de les inscripcions a les activitats de l’Estendor.
_7 de juny: inici de les inscripcions cursets de natació.

