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93 474 74 03
http://estiu.esplai.org/

Amb la collaboració de:

Carrer Bonavista, 6 (Ripollet)

Com contactar
93 691 36 75

lagresca@esplai.org  www.lagresca.org

En conveni amb:

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 16.30 a 19.30h

Centre Cultural
Rambla Sant Jordi, 2
Del 21 al 25 de maig, de 16.30 a 19.30h

A les escoles
13 de maig de 16.30 a 18h a l’Escola Tiana
14 de maig de 16.30 a 18h a l’Escola Tatché
15 de maig de 16.30 a 18h a l’Escola Ginesta 

Horari: 
Del 29 d’Abril al 24 de Maig del 2013

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 d’entregar el comprovant d’haver efectuat el pagament 
del 20% de la quota en el moment de realitzar la inscripció i la 
resta, abans del dia 7 de juny del 2013. Fins que no s’hagi fet 
la totalitat del pagament, no es considerarà inscrit/a als casals. 
El número de compte bancari on poder fer l’ingrés és el següent: 
2100-0119-81-0200960080

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 de l’infant o jove 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 de l’infant o jove justificades es retornarà el 
80% de l’import de la quota.



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

Amb aquest lema descrivim l’oferta conjunta de les entitats 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, que inclou centenars 
d’activitats. Però, sobretot, reivindiquem la necessària 
implicació de tothom per a que el temps de lleure no 
esdevingui un temps d’exclusió. 

Encerta l’Estiu inclou les colònies,	 casals,	 campaments,	
cursos d’estiu i el programa de vacances	en	família de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, a l’abast de les famílies a la 
web estiu.esplai.org.

La campanya recull una	trajectòria	de	més	de	40	anys	en	
l’impuls	 d’iniciatives	 educatives de la Fundació Catalana 
de l’Esplai i conté la campanya de beques i ajuts pel 
finançament de les activitats, amb el convenciment de que 
entre tots i totes aconseguirem que, malgrat la crisi, aquest 
sigui “Un estiu per a tothom”.

A més, convidem tothom que vulgui col·laborar a fer-ho a 
través del web o trucant al 902 10 40 30.

3 a 12 anys 
	Dates: 25 de juny al 26 de juliol
	Lloc: L’escola	Tiana, Tatché i Ginesta
	Horari: de 9 a 13h (un dia a la setmana excursió fins 

les 16.30h) o de 9 a 16.30h (amb menjador inclòs).  
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 pensants des d’una 
perspectiva lúdico-educativa.    
 

12 a 17 anys 
	Dates: 25 de juny al 24 de Juliol 
	Lloc: Casal Jove la Gresca 
	Horari: de 9 a 13h (un dia a la setmana excursió 

fins les 16.30h) o de 9.00h a 16.30h (amb menja-
dor inclòs a l’escola Tiana). 

Es planteja una proposta d’activitats adequada als i les 
nostres adolescents: amb activitats de natura, sortides, 
excursions amb la finalitat de compartir i dedicar un 
temps lliure amb continguts educatius.

3 a 12 anys 
	Nom grup: Campaments	Les	Feixes
	Dates: 29,	30	i	31	de Juliol
	Preu: 95 € (20% descompte 2n germà)
Els campaments Les Feixes, a Sau, es troben situats 
a 20km de Vic i a 2Km de Vilanova de Sau. La zona 
d’acampada està situada dins d’una finca d’11 hectàrees 
de prat i boscos fent riba amb el pantà de Sau.
 

12 a 17 anys 

	Lloc: Pantà	de	Sau.	
	Dates: 26 al 31 de Juliol
	Preu: 190 € (20% de descompte 2n germà)

Aquest any els Joves acamparan a Les Feixes, terreny 
ubicat al pantà de Sau i situat a 20km de Vic i 2km de 
Vilanova de Sau. La descoberta, l’aprenentatge, adqui-
rir responsabilitats i conviure amb un grup d’iguals són 
els valors que marcaran l’aventura. 

L’Estiu a
l’Esplai La Gresca
Des de la taula del pacte local del lleure de 
Ripollet on hi són representades les Esco-
les, les Ampas, l’Ajuntament i l’Esplai la 
Gresca organitzem, novament, una oferta 
d’activitats d’estiu adequada a les neces-
sitats de les famílies del municipi. Unes ac-
tivitats educatives de qualitat per un lleure 
educatiu de qualitat.

Casals d’Estiu: la proposta de Casals d’Estiu 
d’aquest any 2013 segueix la línia d’anys an-
teriors. Aquesta és una proposta global per 
a tots els nens/es del municipi de Ripollet 
que hagin nascut entre l’1 de gener del 1995 
i el 31 de desembre del 2009. Els casals els 
realitzarem des del	25	de	juny	fins	el	26	de	
juliol amb possibilitat d’inscripció mensual 
o per setmanes i en horari de matí o matí i 
tarda.

Encerta	amb	 la	beca!	Des de la Fundació 
Catalana de l’esplai es posa en disposició de 
les famílies, la possibilitat de demanar una 
ajuda per a participar de les activitats d’estiu. 
La Gresca, com a entitat que forma part de la 
Fundació, us pot ajudar a gestionar-les. Per 
fer-ho, només cal que us poseu en contacte 
amb nosaltres.

Campaments infantils Casals d’estiu

Acampada jove

Preus Casals

Casal sencer de 9 a 16.30h 
amb menjador *

374 €

Casal sencer matí de 9 a 13h* 186,50 €
1 setmana casal de 9 a 16.30h 
amb menjador

87 €

1 setmana casal de 9 a 13h 45 €

Casal sencer de 9 a 16.30h 
amb menjador *

317 €

Casal sencer matí de 9 a 13h 176 €
1 setmana casal de 9 a 16.30h 
amb menjador 

114 €

1  setmana casal de 9 a 13h 75 €

Acollida de 8 a 9h casal sencer 53 €
Acollida de 8 a 9h 1 setmana 21 €
Acollida de 8 a 9h dia esporàdic 4 €
Menjador i tarda (13 a 16.30h) 
1 dia esporàdic, com a màxim seran 
2 dies per setmana

9 €

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 descomp-
te pel segon germà. S’aplicarà un 20% de descompte en les quotes 
mensuals a partir del segon germà (es calcularà la reducció del 20% 
a la quota més elevada). Els preus de les quotes inclouen la subvenció 
de l’Ajuntament de Ripollet (consulta els preus de les quotes si vens 
d’altres poblacions), totes les activitats i excursions de matí i de dia sen-
cer fins les 16.30h. També inclouen la samarreta dels Casals!  


