
 
Consell Esportiu del Baix Camp 

Plaça Patacada. Edifici Campus. Baixos 
43201 Reus 

Telèfon: 977 33 40 63 · esaludes@cebc.cat  
 

 

 

 Colònies d’estiu  
2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CASA DE COLÒNIES LES PRESES  

Les Preses (Girona) 
Del 20 al 28 de juliol de 2019 



 

 

SITUACIÓ DE LA CASA 
Casa de colònies  LES PRESES 

Carrer de l’Hospital, 7 

17178 · Les Preses (Girona) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM ARRIBAR-HI 

Agafeu l’autopista AP7 fins la sortida E-15/AP7 (direcció 
Barcelona/T. de Vallvidrera).  

Agafeu la sortida 14 per a C-17 en direcció Parets/Vic/Puigcerdà, 
continueu  fins a la sortida 69 per a C-37 direcció Olot/Torelló 
sud/Manlleu.  

Seguiu per la C-37, a la rotonda agafeu la tercera sortida per C-152 
fins a Les Preses. 

Enllaç web: https://goo.gl/maps/V5UfpJJ7w2B2 

CAPACITAT DE LA CASA I 
TIPOLOGIA DE  LES HABITACIONS 

− La capacitat màxima de la casa és de 60 places. 

− La casa consta de: 



 

 

− 6 habitacions de 8 places. 

− 1 habitació de 4 places. 

− 1 habitació de 6-8 places. 

− 4 places adaptades. 

 

INSTAL·LACIONS INTERIORS I EXTERIORS 
Casa acollidora, distribuïda en dues plantes: 

− Planta baixa amb dues habitacions de 4 i 6 places, bany adaptat, sala 
d’activitats, cuina i menjador. 

− Planta superior amb 6 habitacions de 8 places, totes elles exteriors amb molta llum, 2 blocs de lavabos, 
dutxes i WC. 

− Rocòdrom. 

− Camp de bàsquet, voleibol i camp de futbol.  

− Sorral. 

− Caseta d’activitats. 

− Televisió i wifi a tota la casa. 

− Infermeria. 

− A 200 metres de la casa hi ha la piscina municipal amb 
socorrista, bici carril (Via verda), poliesportiu, 
ambulatori. 



 

 

LES ACTIVITATS ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursió als volcans de la 
Garrotxa 
Visita a la Fageda d’en Jordà 
Circ i malabars 
Rocòdrom 
Piscina i jocs d’aigua 
A més a més ... tallers de 
manualitats, gimcanes, jocs de nit, 
jocs educatius. 
... I moltes més activitats!!! 

 

 



 

 

AQUEST SERIA UN DIA TIPUS DE LES NOSTRES 
COLÒNIES! 

 

8:30h Bon dia! 

9:00h Esmorzar 

9:30h L’estona d’endreça i neteja 

10:00h Activitat de matí 

13:30h Dinar 

14:00h L’estona de descans 

15:00h Activitat de tarda 

17:00h Berenar 

17:30h Continuació activitat de tarda 

18:30h El punt de trobada 

19:30h L’estona d’higiene personal 

20:30h Sopar 

21:00h Preparació del joc de nit / El correu 

21:30h Vetllada nocturna 

23:30h Tothom al llit 

23:30h Bona nit! 

 

 

 

 



 

 

INSCRIPCIONS 
Si esteu interessats en assistir a aquestes Colònies d’Estiu, les inscripcions s’hauran 
de formalitzar al Consell Esportiu del Baix Camp (Plaça de la Patacada, Edifici 
Campus Baixos, de Reus). El nostre horari és: 

- Dilluns i dijous, de 8 a 14:30 hores i de 15:30 a 18:30 hores. 

- Dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15 hores. 

Els inscrits/es hauran de portar la documentació i realitzar el pagament dintre dels 
dos dies hàbils següents.  
El Consell Esportiu del Baix Camp es reserva el dret d’anul·lar qualsevol inscripció o reserva que no es faci 

d’aquesta manera. 
 

 

EDATS 
Aquestes colònies estan pensades per aquells nois i noies que han cursat aquest any: 
de P5 a 6è de primària (nascuts/des els anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 

2013). 
 

 

PREU 

380,00 € per inscrit / a 
Pagament mitjançant transferència bancària al número de compte de: 

Caixa Bank ES25 2100 3501 4622 0034 8236  
(indicant el “nom del participant + COLÒNIES 2019”) 


