
Amb la col laboració de

federacio@esplai.org   www.esplai.org

Carrer Riu Anoia, 42-54
08820. El Prat de Llobregat

Barcelona

com contactar
902 10 40 30

  Un 
  estiu per a 
  tothom!

902 10 40 30
www.esplai.org
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Amb el suport de:

Inscripcions
Lloc:
Esplai La Gresca
C/Bonavista, 6 (Ripollet)
Tel/Fax: 93 691 36 75
www.lagresca.org • lagresca@esplai.org
Horari: de 10 a 14h i de 17 a 20h

Centre Cultural
Rambla Sant Jordi, 2
Del 16 al 20 de maig en horari de 17 a 20h

A les escoles
9 de maig de 17 a 18.30 a l’Escola Escursell
10 de maig de 17 a 18.30h a l’Escola Tatché
11 de maig de 17 a 18.30h a l’Escola Ginesta 

Quan:
Del 26 d’Abril al 20 de Maig del 2011

Observacions:
Per formalitzar la inscripció cal portar: 

• 1 fotografia mida carnet 
• Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a
• Fotocòpia de la targeta sanitària 
• Fotocòpia del carnet de vacunació 

S’haurà de realitzar el pagament de la quota una vegada formalit-
zada la inscripció i abans del dia 6 de juny del 2011. Fins que no 
s’hagi fet el pagament, no es considerarà inscrit/a als casals.

Baixes:
Les notificacions de baixes que es produeixin des del moment 
de la inscripció fins abans de començar els casals significarà la 
pèrdua del 20% de l’import de la quota; exceptuant que la baixa 
es produeix per raons mèdiques justificades que es retornarà el 
100% del pagament efectuat. Les baixes que es produeixen una 
vegada ha començat el casal d’estiu i sempre per raons mèdiques 
justificades es retornarà el 80% de l’import de la quota.



Un estiu per a tothom!
Des de la Fundació Catalana de l’Esplai, L’Esplai, sempre 
hem subratllat la importància social i educativa de les 
activitats de lleure que es desenvolupen durant

les vacances, com ara les colònies, casals, campaments, 
rutes i camps de treball. Per als pares i mares, són un bon 
recurs per conciliar la vida laboral i familiar durant les 
setmanes que no hi ha escola. Però, sobretot, aquestes 
activitats constitueixen un actiu educatiu i vivencial molt 
important per al creixement integral dels infants i joves.

En els darrers anys, des de L’Esplai hem treballat per a 
que les activitats guanyin en qualitat, vetllant, a més, per 
a que estiguin a l’abast de totes les famílies. Enguany, i 
en l’actual marc de crisi econòmica, reforcem el nostre 
compromís per l’equitat amb la campanya “Un estiu per 
a tothom!”. 

Amb aquest lema descrivim l’oferta conjunta de L’Esplai, 
que inclou centenars d’activitats de tots els tipus i per a 
totes les edats. Però, sobretot, reivindiquem la necessària 
implicació de tothom per a que el temps de lleure no 
esdevingui un temps d’exclusió. Des de L’Esplai s’ofereix 
a les famílies que ho necessitin i acompleixin els requisits, 
la possibilitat de sol·licitar una beca per portar els fills/es 
a colònies. A més, convidem tothom que vulgui col·laborar 
amb la campanya a fer-ho a través del web www.esplai.
org/estiu o trucant al 902 10 40 30.

Estem convençuts que entre tots i totes aconseguirem que, 
malgrat la crisi, aquest sigui “Un estiu per a tothom!”.

L’Estiu a 
l’Esplai La Gresca
Des de la taula del pacte local del lleure de 
Ripollet on hi són representades les Escoles, 
les Ampas, l’Ajuntament i l’Esplai la Gres-
ca hem pensat en una oferta d’activitats 
d’estius adequada a les necessitats del mu-
nicipi i de les famílies. Unes activitats edu-
catives de qualitat per un lleure educatiu de 
qualitat.

Casals d’Estiu: 
La proposta de Casals d’Estiu d’aquest 
any 2011 segueix la línia de l’any anterior. 
Aquesta és una proposta global per a tots 
els nens/es del municipi de Ripollet que 
hagin nascut entre l’1 de gener del 1994 i 
el 31 de desembre del 2007. Els casals els 
realitzarem des del 27 de juny fins el 29 de 
juliol amb possibilitat d’inscripció mensual 
o per setmanes i en horari de matí o matí 
i tarda. 

Colònies d’Estiu: 
Aquest any les colònies les realitzem a 
Montsec al terreny d’acampada El Refugi 
situat al costat del Pantà de Camarasa du-
rant la última setmana del mes de juliol del 
25 al 29 de juliol. El preu és de 175€.

Casal Jove d’estiu: 
Les activitats de vacances per als i les jo-
ves tindrà una doble proposta la realitza-
ció d’uns casals d’estiu lúdics i educatius i 
la sortida de 8 dies al Pantà de Camarasa 
(Montsec).

Colònies infants 

3 a 12 anys 

Lloc: Terreny d’acampada el refugi. Montsec
Dates: 25 al  29 de Juny
Preu: 175 €
El terreny d’acampada es troba al Municipi 
d’Àger (la Noguera). Tendes amb terra de fus-
ta, lliteres i prestatges per a la roba. A 150m de 
l’estació d’Àger línia La Pobla-Lleida.

Ruta joves

12 a 17 anys 

Lloc: Pantà de Camarasa. 
Dates: 22 al  29 de Juliol
Preu: 180 € (20% de descompte 2n germà)

L’estància organitzada pels joves aquest estiu es 
situa en conèixer i reconèixer el pantà de Cama-
rasa. La proposta engloba dos aspectes: per una 
banda, la importància de gaudir d’uns dies de 
vacances però per altra, fomentar els aspectes 
com l’autonomia i l’autogestió dels i les joves, el 
fet de compartir i dedicar un temps lliure amb 
contingut educatiu.

Casals d’estiu Infants 

3 a 12 anys 
Dates: 27 de juny al 29 de juliol
Lloc: L’escola Escursell, Tatché i Ginesta 
Horari: Escola Escursell i Ginesta de 9 a 13h 

o de  9 a 16.30h (un dia a la setmana excursió 
fins les 16.30h). Escola Tatché de 9 a 14h (un 
dia a la setmana excursió fins les 16.30h). Amb 
servei complementari d’acollida de 8 a 9h.

Plantegem els casals d’estiu amb propostes 
d’activitats dinàmiques, lúdiques, de contacte 
amb la natura... Uns casals màgics i plens de 
sorpreses pensant des d’una perspectiva lúdico-
educativa.    
 

Casals d’estiu joves

12 a 17 anys 

Dates: 27 de juny al 20 de Juliol 
Lloc: Casal Jove la Gresca 
Horari: de 9 a 13h (un dia a la setmana ex-

cursió fins les 16.30h). Amb servei no comple-
mentari de 8 a 9h.

Es planteja una proposta d’activitats adequa-
da als i les nostres adolescents: amb activitats 
de natura, sortides, excursions... que es podrà 
complementar amb la ruta de 8 dies pel pantà 
de Camarasa.  

Casal sencer de 9 a 16.30h 
amb menjador *

364 €

Casal sencer matí de 9 a 13h* 180 €

Casal sencer matí de 9 a 14h * 225 €

1 setmana casal de 9 a 16.30h 
amb menjador

80 €

1 setmana casal de 9 a 13h 40 €

1 setmana casal de 9 a 14h 50 €

Pack Casal amb 
menjador + colònies*

466,20 €

Pack Casal matí 9 a 13h + colònies* 319 €

Pack casal matí de 9 a 14h 
+ colònies*

398,75 €

Casal sencer de 9 16.30h 
amb menjador *

305 €

Casal sencer matí de 9 a 13h 195 €

1 setmana casal de 9 a 16.30h amb 
menjador 

105 €

1  setmana casal de 9 a 13h 68 €

Acollida de 8 a 9h casal sencer 45 €

Acollida de 8 a 9h 1 setmana 16 €

Acollida de 8 a 9h dia esporàdic 4 €

Menjador i tarda (13 a 16.30h) 
1 dia esporàdic

9 €

Acollida de 8 a 9h en cas de colònies 36 €

Preus Casals
Infants de 3 a 12 anys Joves de 12 a 17 anys

Preu servei

*Possibilitat d’aplicar en base al preu establert, el 20% de descompte 
pel segon germà. S’aplicarà un 20% de descompte en les quotes men-
suals a partir del segon germà (es calcularà la reducció del 20% a la 
quota més elevada). Els preus de les quotes inclouen totes les activitats 
i excursions de matí i de dia sencer fins les 16.30h. També inclouen la 
samarreta dels Casals!  


