
 

Sigues dinàmic!!! 

 

T'agradaria introduir-te al món de la comunicació? 

Si tens inquietuds per saber com funciona una ràdio 

aquest és el teu taller!! 

(Gratuït)                                                                   RÀDIO 

 

 Data: 8, 9 i 10 de Juliol    
Lloc: Ràdio Taradell 

Horari: 18.00 a 19:30 
 

Descobreix i experimenta amb la gastronomia. 
Troba el plaer de cuinar i educa el teu paladar.  

Aprèn a fer els famosos “cupcakes” i uns crepes 
deliciosos!! 

(Gratuït) 

 

CUINA 

Data: 13 i 17 de Juliol 
Lloc: El Puntal 
Horari: 18:00 a 19:30 
 
 
 La percussió corporal és 

un reconeixement del 

nostre cos com a 

instrument.  

Jocs i creació de 

coreografies rítmiques a 

partir del treball en grup.  

A càrrec de Santi Serratosa 

     Data: 27, 28 i 29 Juliol 
Lloc : C.C Can Costa 

Horari: 18:00 a 19:30  (Gratuït)        

 BODYPERCUSSION 

 



Sigues creatiu!!!! 

T’agaradaria aprendre a fer planilles de graffitis? 

Aquesta tècncia de gravat ha evolucionat 

en la cultura graffiti, estampant dibuixos o 

missatges en forma de protesta social. 

(Gratuït) 

Data: 6 de Juliol 
Lloc: El Puntal 
Horari. 18:00 a 19:30 

 

PLANILLLES DE GRAFITTI 

 

 

 

 

 

Ets una persona creativa?  T’agrada retallar, enganxar o 
el collage? Amb divers material com papers de colors, 
plantilles, adhesius, maquinetes i infinitat de possibilitats 
més.  

Fes volar la imaginació per crear!!! 

Data: 20 i 21 Juliol 
Lloc: El Puntal 
Hora: 18:00 a 19:30 

SCRAPBOOKING                      (Gratuït) 

 

Taller de bijuteria creativa on podreu crear i 

emportar-vos a casa les vostres pròpies joies: 

braçalets, arracades, collarets... 

Vine i crea la una joia al teu estil 

Data: 22 de juliol 
Lloc: El Puntal 
Hora: 18:00 a 19:30 
(Gratuït) 

 

BIJUTERIA CREATIVA  

 



I moltes activitats més !!! Sortida a Selva Aventura, 

Bubble Futbol, Gimcana pel poble....  

 

És una activitat on es practica el futbol dins d’una bombolla gegant. Buscant al màxim 

contacte entre jugadors, això fa 

més divertit el joc, el xoc entre 

bombolles. 

Juga a Bubble football amb els 

teus amics i gaudeix-ne!! 

Data: 7 de Juliol  a Seva i el 
15 de Juliol a Hostalets de 
Balenyà 
Hora: a partir de les 18:00h 
(5€) 
 

BUBBLE  FOOTBALL 
 
 
 
 
 
 
 
Experimenta les primeres 
sensacions d’un submarinista. 
 
El bateig consisteix en practicar una 
mica i acostumar-se a l’equip i 
saber respirar sota l’aigua. 
 
Anima’t a ser un submarinista per 
un dia! 
 

Data:  24 de Juliol 
Hora: 20:00 a 22:00 
Lloc: Parc d’Esports de Taradell 
 

BATEIG DE SUBMARINISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Els circuits que hi 
ha entre els arbres 
permet descobrir 
el bosc de forma 
original i molt 
divertida. 
 
Selva Aventura 
ofereix un munt 
d’activitats: tirolina, 
xarxes de cordes, 
ponts penjants, 
ponts aeris, grans 
lianes.... i 
mooooolta 
diversió!! 

Anima’t a viure una aventura amb els teus amics!!     SORTIDA SELVA D’AVENTURA 
 
 

Data: 2 de Juliol 
Hora: a partir de les 15:00 
Lloc: Vindrà el bus a buscar-nos a Taradell 
(5€ bus i entrada) 
 

 
 
 
Aconseguiràs les proves que et proposem?? 
Quedaràs tan net com has arribat?? 
 
Et proposem que no marxis tan net de com has 
arribat. 
T’atreveixes? 
 
(Gratuït) 

 
Data: 31 Juliol 
Hora: 18:00 a les 19:30 
Lloc: Es comença al Pujoló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONS A PARTIR DEL 15 DE JUNY 
TARIFA PLANA:  

 5€ / per 1 activitat 

 7 €/ per 2 activitats 

 8€/ per 3 o més activitats 


