
EUSKADI 2 

19 - 31 de juliol 



http://drive.google.com/file/d/1amWJyLrkPbv4ltDQDkGJ1bm3tKG1r0uU/view


EQUIP DE MONITORS 
 

Guillem Pujol 
 
 

 
Ana García 

 
Eulàlia Farnós 

 
 

   
Alejandro Canela 

 
Jordi Lecha 

 

 
Emma Brugué 

 
Marta Sardà 



La Casa 

- Amb la normativa vigent NO podem 

anar a la casa que teniem acordada 

a Euskadi 

Nova ubicació de les colònies: 
 
Casa de colònies Cal Masover 
Lloc de la masia La Bertrana, s/n 
08511 – L’Esquirol (Osona) 
 



Cal Masover  

- Cuina totalment equipada 

- Sales per a fer tallers 

- Piscina exterior 



Cal Masover. Centres sanitaris propers 
CAP de l’Esquirol  
5 min en cotxe (2,4 km) 

Hospital Sant Jaume de Manlleu 
13 min en cotxe (9,1 km) 

Hospital Universitari de 
Vic  
21 min en cotxe (15,5 km) 



Com serà un dia de colònies? 
NO cuinem → equip d’intendència 

Hora de serveis → neteja dels espais 

8:45 Despertar nens i nenes 

9:15 Esmorzar 

9:45 Serveis 

10:15 Activitat matí 

12:30 Bany 

14:00 Dinar 

15:00 Temps lliure 

17:00 Activitat tarda 1 

18:00 Berenar 

18:30 Activitat tarda 2 

20:30 Sopar 

21:30 Activitat nit 

23:00 Bona nit i silenci 

Horari molt flexible 



- Sac de dormir 
- Llençol i coixinera 

- 2 pijames 

- Barret o gorra 

- Jersei prim 

- Jersei gruixut 

- Samarretes màniga curta (12 dies) 

- Roba interior (12 dies) 

- Pantalons llargs 

- Pantalons curts 

- Banyador 

- 2 tovalloles (piscina i dutxa) 
- 3 parells de mitjons gruixuts 
- Botes de muntanya 
- Xancletes 

- Muda per embrutar 
- Banyador per embrutar 
- Samarreta blanca llisa 
- Necesser complet (amb crema 

solar de factor alt i repel·lent per a 
mosquits) 

- Tovalló 
- Mascaretes per 12 dies 
- Gel hidroalcohòlic 
- Lot (amb piles de recanvi) 
- Bossa de roba bruta 

- Impermeable / capelina 

- Ampolla de plàstic 1,5 L 
- Pistola d’aigua senzilla (opcional) 

Timbaler 0. Què cal portar?  Motxilla gran 



- Cantimplora BEN MARCADA (nom i cognom) 

- Esmorzar del primer dia 

- Dinar del primer dia 

- Documentació: 

- Full inscripció 

- Full alfa 

- Ordre SEPA 

- Declaració responsable (COVID) 

- Mascareta de recanvi 

- Bossa per la mascareta 

 

Timbaler 0. Què cal portar?  Motxilla petita 



- Telèfon mòbil i aparells electrònics 

- Rellotge 

- Menjar (excepte el del primer dia) 

- Tabac i altres substàncies tòxiques 

- Estris per fer foc 

 

 

Timbaler 0. Què NO s’ha de portar? 



- Instruments 

- Càmera de fotos 

- Malabars 

- Cartes 

- Màrfega 

 

 

 

Timbaler 0. Què es pot portar? (Opcional) 

Important: És responsabilitat de cada infant el seu material 



Excursions 

NO dormirem fora de la casa. Farem 3 excursions de dia 

Material: 

- Botes de muntanya (recomanació: botes de canya alta) 

- Mitjons gruixuts 

- Cantimplora 

- Samarreta (NO de tirants) 

 



Sanitat 

Informació prèvia a través d’un correu a: colonies@lleurejorditurull.cat 

• Entrega medicaments + informació detallada de l’administració: Autocar 

• No tenim autorització per administrar medicaments forts, però sí 

ibuprofenos o paracetamols si així ha estat marcat en la fulla d’inscripció. 

 

mailto:colonies@lleurejorditurull.cat


Autocars. Sortida i arribada 

Sortida:   
 

19 de juliol a les 10:00 hores 
 
Escola Pia de Sarrià 
 
 
 

Arribada:   
 

31 de juliol a les 18:30 hores 
 
Escola Pia de Sarrià 
 
 
 

IMPORTANT: El dia que marxem cal portar el CATsalut, documentació 
original i medicació 



Recollida de material 

Què es pot portar? 

- Sac de dormir 

- Motxilles grans 

- Botes de muntanya 

- Xancletes de riu 

- Lot / Llanterna 

- Màrfega / Aïllant 

- Cantimplores 

- Gorres 

On es pot portar? 

C/ Sant Antoni Abat 61-63 baixos, 

Barcelona 

 

L2 Sant Antoni 



Comunicació durant la tanda 

Durant les colònies no es podrà contactar amb els vostres fills/es 

- NO trucades 

- NO cartes 

 

- Els monitors penjarem fotografies i us mantindrem informats al blog de 

Colònies. 

 

Preguem que NOMÉS truqueu si es tracta d’una emergència 



Contacte  
Telèfon: 93 441 00 04 ext 200 

Correu electrònic: colonies@lleurejorditurull.cat 

 

Blog: colonies.lleurejorditurull.cat  

 

Xarxes socials: 

              @ll_jorditurull                  Ll_JordiTurull                      

LleureJordiTurull   

  

mailto:colonies@lleurejorditurull.cat


Precs i preguntes 


