


Calendari: 22 al  26 d’agost del 2022 

 
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 

Colònies  22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31     

 
PREU  
El preu per 5 dies i 4 nits, serà de 175€.  

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 de dinar a dinar.  
• 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 els nens i nenes nascuts entre el 2017 i 2010. 

Disposem d’un màxim de 30 places sempre que les mesures sanitàries 

ens permetin aquest aforament.  

El pagament es realitzarà per transferència bancària al número de 

compte i seguint les instruccions que us farem arribar per correu 

electrònic una vegada confirmada la inscripció. 

 

 
 
La casa: 
Mas Pinadella és un Mas rural que es troba a la Vall de Begudà, un 

petit poble dins el municipi de Sant Joan les Fonts, a la comarca de la 

Garrotxa. Aquesta es troba en un indret aïllat però en un lloc privilegiat 

dins la zona volcànica de la Garrotxa. Podeu trobar més informació i 

veure les fantàstiques instal·lacions a la seva web: 

https://maspinadella.com 

 
Què farem:  
 

Sortirem de Ca n’Humet amb l'autocar per anar cap al planeta Volcània, 

gaudirem de 5 dies d’activitats a la natura envoltades de volcans, 

explorarem els boscos i l’entorn natural, farem esports, construirem 

cabanes, explicarem històries a la llum de la Lluna i sobretot ens 

divertirem, jugarem, compartirem i riurem moltíssim!  

 

Tancarem les colònies el divendres a la tarda amb 

una gran gimcana familiar, aquest any, esperem,  

sense restriccions. 

 
 

Esteu preparats per viure aquesta experiència plegats? 
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