


Calendari: 23 al  27 d’agost del 2021 

 
Agost 2021 

 DL DM DX DJ DV DS DG 
       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

Colònies 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      

 
PREU  
El preu per 5 dies i 4 nits, serà 170€.  

Aquest import inclou:  

• Autocar anada (la tornada la feu amb els vostres vehicles 

particulars, si no podeu ens aviseu i buscarem una solució.   
• Pensió completa 
• Totes les activitats i el material per realitzar-les 

Inscripcions:  
Per sol·licitar plaça a les colònies és necessari omplir el formulari 

d’inscripció que trobareu al nostre lloc web https://lleureka.org/casals-

infantils/  

Podran participar del casal els nens i nenes nascuts entre el 2016 i 2009. 

El  disposem d’un màxim de 40 places sempre que les mesures 

sanitàries ens permetin aquest aforament.  

El pagament es realitzarà per transferència bancaria al número de 

compte i seguint les instruccions que us farem arribar per correu 

electrònic una vegada confirmada la inscripció. 

 

La casa: 
Can Clarens és una masia que data en els seus orígens del 1776. El 

1986 es va convertir en Casa de Colònies i Centre d'Educació 

Ambiental. Disposa d’amlplies zones exteriors per estar en contacte 

amb la natura, piscina per fer-nos pasar la calor, granja i hort. Situada 

a la población de Vallgorguina (dins el parc natural del montnegre i 

corredor). Podeu consultar més infomació de la casa a la seva web: 

http://www.canclarens.cat/casa-de-colonies.html 

 
Què farem:  
 

Sortirem de Ca n’Humet amb  l'autocar per anar a Can Koolinquiet, ja 

que disposa d’un laboratori molt especial, aquesta casa està situada a 

Vallgorguina. 

És un estiu especial, i en aquest espai explorarem els boscos i l’entorn 

natural, farem esports, construirem cabanes, explicarem històries a la 

llum de la Lluna, farem experiments , i sobretot ens divertirem, jugarem, 

comparitem i riurem moltíssim! 

 
Som conscients de la situació actual, i per aquest motiu, com vam fer 

l'any passat, volem oferir la màxima garantia i seguretat sanitària a 

les colònies. Des Lleureka hem elaborat un protocol per complir amb 

la normativa del Departament de Salut Pública de la Generalitat de 

Catalunya, contra la COVID-19. 

 

Esteu preparats per viure aquesta experiència plegats?  
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