
Sortida de 2 dies

Eiiii!! Per fi ja estan aquí les famoses colònies del 2n Trimestre de l’Esplai Guai! De 
Palou!!! Aquestes colònies que porteu tot el 2009 esperant!!!! Ueeee!! Sí! Sí! Sí! 
Marxarem un parell de dies a la casa de colònies Can Riera de Ciuret, al Montseny. 
Així que aneu-vos preparant perquè els propers dies 7 i 8 de Març seran inoblidables!  

Quedarem el dia 7 de Març a les 9.30 al Centre Cívic de Palou, altrament dit 
l’Esplai. I tornarem al mateix lloc el dia 8 de Març a les 17.30 hores.

Què cal?
• Sac de dormir
• Pijama 
• Capalina o impermeable
• Una muda complerta
• Roba d’abrigar
• Estris de neteja personal (raspall de dents, pasta de dents, pinta...)
• Lot amb piles
• Roba d’abric
• Gorra pel sol 
• Calçat còmode
• Ganes de passar-s’ho bé!

Una motxilla petita amb l’esmorzar i el dinar del primer dia i cantimplora 
plena!

No es poden portar: mp3, walkmans o similars, joguines, ni els pares!!!

I tot això quant val?

un fill: 29 €      dos fills: 55 €
tres fills: 78,30 €      fam. nombrosa: 26,10 € per nen

L’import haurà de ser ingressat molt puntualment (sinó no tindreu plaça i no podreu 
gaudir del magnífic paisatge del Vallès) abans del dia 18 de febrer al número de 
compte següent: 

Caixa Penedès (al costat del Pla Sirvent)

Núm. de compte: 2081/0368/98/3300001134

Poseu els cognoms dels nens com a concepte!

Important: per arribar a la casa hi ha molts revolts per tant, els nens i nenes que es 
maregin normalment, doneu-los algun medicament si s’escau. També dir que si algun 
infant ha de prendre medicació durant les colònies ha de dur una autorització signada 
pels pares. 
RECORDEU que és important no carregar les motxilles dels nens amb coses 
innecessàries, han de dur el mínim. 

Els monitors i monitores de l’Esplai Guai! de Palou.


