
Colònies d'estiu 2022
El millor de l'estiu és a l'Esplai 05!

Benvolgudes famílies, 

L’estiu ja quasi és aquí, i, amb ell, les colònies de l’Esplai 05! Durant una setmana els infants
gaudiran d’un ambient alegre on podran fer amics i passar-s’ho d’allò més bé juntament amb
els monitors i, sobretot, amb Nostre Senyor i la Mare de Déu, que sempre ens acompanyen. 

Enguany anirem a la casa de colònies La Ruca, a Avinyó (Bages), on tindrem unes
instal·lacions genials: exteriors amplis, piscina, camp de futbol i de bàsquet, taula de
pingpong, piscina... El millor lloc per a les millors activitats de les millores colònies! 

Les activitats d’aquest estiu les hem dividit en les següents propostes: 

1) Nascuts entre el 2010 i el 2009: RUTA (7-10 de juliol) 

Els més grans l’esplai començaran amb molta energia anant de ruta pel Solsonès! Seran uns
dies que els ajudaran a fer molta pinya amb el grup, i s'ho passaran d'allò més bé. El dia 10
arribaran a La Ruca i s’uniran a la resta de l’esplai per gaudir de les colònies d’estiu! 

2) Nascuts el 2011 i el 2012: CAMPAMENTS (7-10 de juliol) 
 

Els mitjans de l’esplai començaran els millors dies de l’estiu del 8 al 11 de juliol amb uns
campaments al Berguedà. Seran uns dies per passar-s’ho d’allò més bé i aprendre a viure en
plena natura amb menys comoditats que en una casa de colònies, fet que ho converteix tot
en una aventura apassionant. El dia 10 es traslladan a La Ruca juntament amb els altres
infants per tal de gaudir de les colònies! 

3) Nascuts entre el 2016 i el 2009: COLÒNIES (10-17 de juliol) 
 

Després de molts dies de vacances, l’estiu ja pot començar a semblar avorrit, però això és
perquè no heu vingut a les colònies de l’Esplai 05! Durant aquests dies de colònies passarem
els millors dies de l’estiu, envoltats d’amics i fent tot tipus d’activitats, tallers, excursions,
pregàries, aprenent valors i, sobretot, apropant-nos cada dia més a Jesús i a Maria, la seva
mare. Com cada any, l’últim dia de colònies compartirem l’Eucaristia i un berenar amb totes
les famílies. Us hi apunteu?



Inscripcions 

Us podeu inscriure a través del nostre web, www.esplai05.com, seguint els següents passos: 

1. Ompliu la inscripció que trobareu al web. 

2. Feu la paga i senyal via transferència bancària (ES27 2100 3099 8922 0050 7037) o en efectiu
qualsevol dia abans o després de l’esplai. És important que en el concepte indiqueu els cognoms
de la família (p. ex. FAMÍLIA FOLCH I TORRES). Quan puguem confirmar que ho tenim, rebreu
un correu confirmant la plaça. 

3. Entregueu, a la reunió de pares, una foto carnet i fotocòpia del carnet de vacunes i de la targeta
sanitària, i signeu l’autorització (si no la tenim ja de durant el curs). També podeu aprofitar per fer el
pagament a la reunió de pares. 

4. Qualsevol canvi que hi hagui referent a la COVID-19 es notificarà a través del e-mail/whatsapp
que indiqueu a la inscripció.

Preus 

1 fill:                    295 € (paga i senyal de 80€) 

2 fills:                  560 € (paga i senyal de 160€) 

3 fills:                  810 € (paga i senyal de 240€) 

4 fills:                  1.040 € (paga i senyal de 320€) 

Els campaments i la ruta costen 60 €, amb una paga i senyal de 15 €. 

(Si teniu problemes per pagar-ho, comenteu-nos-ho i ho arreglarem, però que cap nen es quedi sense colònies per culpa els
diners, sobretot! Podem aconseguir beques) 

Per a més informació podeu consultar el web de l’esplai, escriure’ns un correu (esplai@esplai05.com) o
escriure’ns per WhatsApp (608 064 542 | Jaume Malgosa). 

Esperem que els vostres fills s’animin a venir de colònies amb el 05, a passar una setmana inoblidable!
Nosaltres els esperem amb il·lusió i amb moltes ganes! 

Atentament, 

Equip de monitors de l’Esplai 05


