
A17 2021
18 – 31 DE JULIOL



MONITORES I MONITORS

MAR MIKI

XAVI

ANDREA

JAN MAX



QUÈ ÉS A17

•Presa de contacte amb el món del voluntariat

•Sensibilització sobre temes d’actualitat (ecologisme, gènere, sensellarisme, migració,
feminisme...)

•Tractar temes importants durant l'adolescència (responsabilitat afectiva, plantejament del futur,
trobar una identitat…)



ON ANIREM? – Salt 18 – 23 JULIOL

Carrer del Pla de Salt, 10, 
17190 Salt, Girona



ON ANIREM? – Griebal (Aragó) 24 – 31 JULIOL

Aínsa-Campo Route N-260 
km 429



UN DIA A A17
8:20 Bon dia

8:50 ESMORZAR

9:30 Serveis

10:30 Voluntariat i/o xerrada/Activitat

13:00 Piscina/Riu

14:00 DINAR

15:00 Estona lliure

16:45 Activitat/Reflexió + BERENAR

20:30 SOPAR

21:30 Estona lliure

22:00 Activitat 

23:30 Bona nit

Els serveis es mantenen a adolescents!

Intentarem anar a la piscina municipal 
de Salt i al riu a Griebal tots els dies que 
puguem

Cuinen els joves amb ajuda de dos 
monitors i netegem junts

Cada dia farem un voluntariat, dinàmica 
o xerrada



TIMBALER 0
MOTXILLA GRAN

• Sac de dormir i màrfega

• Coixí que no ocupi (opcional)

•Motxilla de 30L (la de l’escola)

•Mudes completes per 12 dies 
+ 2 de recanvi

• 2 Pijames

• Roba d’abric

•Necesser complet i crema 
solar

• 2 banyadors

• Tovallola de dutxa i de riu

• Calçat de riu i xancletes

• Calçat còmode

•Davantal i 2 tovallons de roba

• Roba per embrutar

•Mascaretes!

• Samarreta blanca

• Repel·lent de mosquits

• Crema solar

+ esmorzar i dinar del primer dia

+ DNI, targeta sanitària ORIGINAL i 
certificat          COVID-19 (autocar)

EXCURSIÓ DIES 27 I 28 A ARAGÓ:

•Botes de muntanya

•Motxilla de 40-60L

•Lot i piles de recanvi

•Carmanyola metàl·lica i coberts amb el nom i 

en una bossa que es pugui tancar 

•Capelina

•Cantimplora amb el nom (no podran beure de 

fonts directament)

•Gorra

•Samarreta màniga curta + recanvi (no tirants)

•Recanvi roba interior i mitjons 

QUÈ NO HAN DE PORTAR?

•Molts diners (poden portar 

5-10€ per Salt)

•Objectes perillosos (navalles, 

encenedors...)

•Mòbil i rellotge (els podem 

guardar nosaltres)

•Tabac, alcohol o altres 

drogues



INFO D’INTERÈS
Sortida autocars: 18 de juliol a les 10h a l’Escola Pia
Sarrià (confirmació més endavant)

Tornada autocars: 31 de juliol a les 19:30h a l’Escola
Pia Sarrià (confirmació més endavant)

En cas d’urgències:

•A Salt: Hospital de Santa Caterina

•A Griebal: Lafortunada Centre Mèdic (30’) o 
Hospital de Barbastro (1h)

Responsable sanitària: Andrea                              
Haureu de donar-me els medicaments a l’autocar
amb: Nom i cognoms, posologia (dosi) i freqüència

Contacte
Telèfon: 93 441 00 04 ext 200

Correu electrònic: colonies@lleurejorditurull.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


ANNEXOS
RECOLLIM MATERIAL QUE JA NO UTILITZEU:

•Sac de dormir

•Motxilles grans

•Botes de muntanya

•Xancletes de riu

• Llanterna/lot

•Aïllant/màrfega

•Cantimplores

•Gorres

Ens el podeu portar al despatx de Colònies:

C/Sant Antoni Abat 61-63 baixos, Barcelona

L2 Sant Antoni


