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¡OBERTES LES INSCRIPCIONS!

4a edició de les colònies d’estiu
d’EL PERIÓDICO i Fundesplai
JORDI PLAY

“Estiu de colònies”
està dirigit a nens i
nenes d’entre
7 i 12 anys
La campanya inclou
5 torns, d’una
setmana de durada,
per només 298€
EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

L PERIÓDICO Fundesplai
obren avui el període
d’inscripcions de la 4a edició del programa “Estiu de
colònies” dirigit a nens i nenes
d’entre 7 i 12 anys. El programa inclou cinc torns de colònies, d’una setmana cadascun, que es desenvoluparan entre el 23 de juny i el 30 de juliol,
a un preu molt especial: només 298 €.
¡TINDRAN EL PERIÓDICO DE LES COLÒNIES! /

Amb aquesta 4a edició, EL PERIÓDICO i Fundesplai volen donar continuïtat a l’èxit del programa posat en

33 Participant en les colònies d’El Periódico i Fundesplai.

marxa fa tres anys. Els nens i nenes
disfrutaran d’un pla d’activitats que
inclou esports, piscina i activitats
d’aventura en plena naturalesa.
També tindran l’oportunitat de fer
de reporters i, en acabar l’estada, tornaran a casa amb un exemplar d’EL
PERIÓDICO de les seves colònies, en
què ells seran els autèntics protagonistes.
Les activitats estan coordinades per
equips de monitors amb àmplia i
contrastada experiència. Per la seva
banda, les cases de colònies que Fundesplai ha seleccionat estan equipades amb piscina i se situen en llocs
privilegiats de Catalunya. Els cinc
torns es realitzaran a Mas Cabàlies
(Ogassa - Ripollès), del 23 al 28 de
juny; Les Feixes (Pantà de Sau - Osona) del 30 de juny al 6 de juliol; a Els
Vagons (Àger - Montsec), del 7 al 13
de juliol; la Rectoria de la Selva (Navès - Solsonès), del 14 al 20 de juliol i
a Els Porxos (Pantà de Sau - Osona),
del 24 al 30 de juliol.
Per a més informació i reserves a «Estiu de colònies» es pot consultar la
pàgina web http://estiudecolonies.
elperiodico.cat o trucar al número
de telèfon 93 474 46 78.

Reporters
Nature Camp,
per a joves
de 14 a 18 anys
33 L’oferta d’activitats d’estiu
d’EL PERIÓDICO i Fundesplai
també inclou una activitat dirigida a joves de 14 a 18 anys. Es
tracta de Reporters Nature
Camp, uns campaments de voluntariat ambiental que combinen activitats d’oci, piscina,
aventura, excursions i convivència amb accions de millora de
l’entorn natural i de recuperació
del patrimoni. A més, els joves
participants es convertiran en
autèntics reporters i podran explicar les accions que facin amb
EL PERIÓDICO.
33 Els campaments Reporters
Nature Camp tenen una durada
de 12 dies i un preu de només 290
€. Les activitats estan coordinades per monitors i monitores de
Fundesplai amb una àmplia experiència. Els terrenys d’acampada on es faran les activitats
compten amb piscina i estan ubicats en emplaçaments privilegiats: a Els Roures (Ogassa - Ripollès) del 30 de juny a l’11 de juliol i a Els Oms (Can Massaguer
- Montseny) del 21 de juliol a l’1
d’agost.

