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Del 19 al 30 de Juliol
Ja queda molt poc per començar 

l’aventura! Abans de res, llegiu amb atenció 
unes informacions importants i necessàries 

per a la tanda!

Adreça de la casa: Casa de colònies Pare ArtiguesCasa de colònies Pare Artigues. 
Carretera N-152 km 126, 17535 Planoles, Girona

Sortida: 
Dia 19 de Juliol a les 09h30 a Escola Pia SarriàDia 19 de Juliol a les 09h30 a Escola Pia Sarrià
Un autocar ens portarà a Vidrà lloc, on començarem la nostra ruta.

Ruta: 
DIA 1: Vallfogona - Sant Joan de les Abadesses
DIA 2: Sant Joan de les Abadesses - Campdevànol
DIA 3: Campdevànol - Campelles
DIA 4: Campelles - Planoles

Arribada: 
Dia 30 de Juliol a les 13h00 a Escola Pia SarriàDia 30 de Juliol a les 13h00 a Escola Pia Sarrià
Un autocar ens vindrà a recollir a la casa, i arribarem just abans de dinar a la mateixa ubicació que 
a la sortida.

Hi haurà pàrquing disponible a l’escola i exteriors per l’arribada i recollida!

És imprescindible...És imprescindible...
 » Portar l’original de la targeta sanitària i donar-lo als monitors abans que 

els joves pugin a l’autocar
 » Portar l’esmorzar i dinar del primer dia a la motxilla petita
 » Informar-nos de qualsevol medicament que s’hagin de prendre, junt amb la 

seva dosi i freqüència d’administració; donar-nos les indicacions junt amb els medi-
caments abans de pujar a l’autocar

L’equip de monitores:L’equip de monitores:
Ana, Emma, Eulàlia, Guillem, Jordi, Marta i Paula



Què cal portar?Què cal portar?
MOTXILLA/MALETA CASAMOTXILLA/MALETA CASA

(mudes per 10 dies)(mudes per 10 dies)

Llençol i coixinera
2 pijames

Jersei prim
Jersei gruixut

Samarretes màniga curta 
Roba interior

Pantalons llargs
Pantalons curts

Tovallola de dutxa
Mitjons

Bambes
Muda per embrutar

Banyador per embrutar
Samarreta blanca llisa

Necesser complet (de dutxa)
Tovalló

Davantal
Bossa de roba bruta

Pack de 10 mascaretes

MOTXILLA RUTA - 50L aproxMOTXILLA RUTA - 50L aprox
(mudes per 3 dies)(mudes per 3 dies)

Esmorzar i dinar del primer dia
Cantimplora

Targeta CATSalut
Sac de dormir

Màrfega
Roba interior

Samarretes d’esport
Pantalons esportius curts

Pantalons llargs
Jersei 

Barret o gorra
Mitjons de muntanya

Botes de muntanya (de canya alta)
Lot (amb piles de recanvi)

Carmanyola metàlica (per poder cuinar)
Coberts

Tovallola de piscina
Xancletes de riu

Banyador
Sabó de glicerina (sense parabents)

Capelina i cobremotxilles
Necesser (raspall de dents, pasta, crema 
solar, antimosquits, aftersun, compeed...)

Mascareta per si de cas
Opcional: Ulleres de sol

Mail de contacte: colonies@lleurejorditurull.cat
Mail de tanda: fentcami2.colonies@lleurejorditurull.cat
Mòbil de contacte: 93 441 00 04 (ext 200)

Anirem informant pel canal de Telegram! - colonies.lleurejorditurull.catcolonies.lleurejorditurull.cat

Instagram i Twitter: @ll_jorditurull
Facebook: LleureJordiTurull

QUÈ NO S’HA DE PORTAR?QUÈ NO S’HA DE PORTAR?

Qualsevol objecte que no ens permeti 
desconnectar de la vida quotidiana!

- Telèfon mòbil i aparells electrònics
- Rellotge
- Menjar (excepte el del primer dia)
- Estris per fer foc
- Tabac, alcohol o altres substàncies 
tòxiques

Suggeriments:Suggeriments:

De més a més es pot portar instruments, 
jocs de taula, malabars, càmeres de fotos...

Important!Important! A la motxill de rutamotxill de ruta s’ha de deixar un espaiespai de la mida d’una pilota de bàsquet


