
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cop queda menys perquè comenci l’aventura! Però no podem anar amb les mans buides, 

així que us farem una petita guia amb tot allò que necessitareu i informació important per abans 

de començar!! 
 

 

DES D’ON SORTIREM? 

L’autocar ens espera el divendres 5 de juliol  

 Barcelona:  a les 10:00 des de Ronda Sant Pau 80, Barcelona 

 Sitges:  a les 11:00 des de Can Robert, Sitges 

 

 

  

INFANTONS 
2019 

Si esteu interessats/des en 

pujar a Sitges, apunteu-vos al 

següent formulari.  

 Sortida Barcelona (10h)
Ronda Sant Pau 80 (https://goo.gl/maps/gdczCYhtSxsR4Cfz5) 

Transport públic: Metro L2, parada Sant Antoni 

 Sortida Sitges (11h)
Can Robert (https://goo.gl/maps/Kxj8P4fVWkzqSMQbA) 

https://forms.gle/xkgzdiQSKvWKoSeP7
https://goo.gl/maps/gdczCYhtSxsR4Cfz5
https://goo.gl/maps/gdczCYhtSxsR4Cfz5
https://goo.gl/maps/Kxj8P4fVWkzqSMQbA


COM i QUAN TORNAREM? 

Diumenge 14 de juliol. Aquest dia, haureu de venir a 

buscar els vostres fills a la casa de colònies L’Estol. Hauríeu d’estar 

a les 16.00h. Els vostres fills tindran una petita sorpresa 

preparada i realitzarem un berenar tots junts a la casa. 

 
 
 

 

COM ARRIBAR A LA CASA: 

Agafar l'autopista AP-7 sortida Vilafranca del Penedès Nord,  i 

agafar la carretera en direcció Sant Martí Sarroca. Abans d'arribar a 

Sant Martí Sarroca, a mà dreta, trobareu el Restaurant Sant Jordi Ca 

la Cati. A l'altra banda de la carretera, just després d'una parada 

d'autobús, trobareu l'encreuament amb les indicacions: Caves 

Romagosa Torné. Agafeu aquest trencall i seguiu recte 300 m. 

Després gireu a la dreta amb les indicacions Torres Mas Rabell. Un 

cop passat Mas Rabell, a mà dreta, trobareu el trencall de l'Estol. 

 

Amb transport públic, Renfe fins a Vilafranca i autobusos de línia 

Torrelles-Sant Martí (de  la companyia Hispano Igualadina) fins a 1'5 

km de la casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per més informació, us deixem 

l’enllaç de la casa de colònies 

L’Estol:           

https://www.accac.cat/index.php

? seccio=cases&id=60 

http://www.accac.cat/index.php
http://www.accac.cat/index.php


QUÈ POSAREM A LA MOTXILLA? 

 

Un jersei prim i un gruixut 

Pantalons curts 

Pantalons llargs 

Samarretes per 10 dies 

Roba interior per 10 dies 

Barret o  gorra 

Maneguets, flotador (si és 

necessari) 

Necesser complet (sabó, raspall 

de dents..) 

Botes de muntanya 

1 parell de mitjons adequats per 

les botes de muntanya 

Protector solar 

1 muda per embrutar 

Repel·lent de mosquits 

Pijama 

Coixinera i llençol de sota 

Sac de dormir 

Un tovalló de roba 

Banyador per la piscina 

Banyador per embrutar 

Xancletes lligades Tovallola 

de dutxa Tovallola de 

piscina 

Impermeable  

Una samarreta de color blanc llisa 

(per estampar) 

           Lot 

Cantimplora 

Calçat (a part de les botes de 

muntanya i les sabates que portaran 

posades) 

 

 

ALTRES COSES IMPORTANTS A PORTAR: 

 ESMORZAR i DINAR del primer dia (en una bossa a 

part!) 

 L’ORIGINAL de la TARGETA SANITÀRIA, que 

s’entregarà als vostres monitors al moment de la sortida 

de l’autocar 

  MEDICAMENTS: en una bossa a part, marcat amb el 

NOM i les INSTRUCCIONS a seguir. A més, 

s’entregarà als monitors en el moment de la sortida 

RECOMANACIONS: 

   Portar la ROBA MARCADA amb 

el nom i cognoms (per evitar 

confusions!) 

   Portar els CABELLS CURTS. Si en el 

moment de marxar teniu polls, 

recordeu avisar als vostres 

monitors! 

 
 
 

 



… i a més a més: 

PODEU ENVIAR CARTES ALS VOSTRES FILLS I FILLES! 

LA DIRECCIÓ ÉS: Barri Romaní, 28, 08731 Sant Martí 

Sarroca, Barcelona 

 
i si voleu que ells us enviïn cartes també, han de portar: 

- Segell 

- L’adreça de casa seva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacte 

Telèfon: 93 441 00 04 ext 200 o 272 (atenció 24h durant les colònies) 

Correu electrònic: colonies.jturull@escolapia.cat 

 

 

 

Anirem penjant fotografies a… 

colonies.lleurejorditurull.cat 

 

 

 

I també anirem informant per les nostres xarxes socials… 

Instagram: @ll_jorditurull 

Facebook: LleureJordiTurull 

Twitter: Ll_JordiTurull 
 

 

mailto:colonies.jturull@escolapia.cat

