Benvolguts/des amics/gues,
Un cop finalitzat el procés de matrícula a les colònies “Els Minairons Cantaires”, us fem arribar algunes informacions
d’interès.

Recordem el calendari
Torns

Dates

Primer torn (A i B)

Del diumenge 30 de juny al diumenge 14 de juliol de 2019

Segon torn (A i B)

Del diumenge 14 al diumenge 28 de juliol de 2019

Número d’inscripció
❑

El número d’inscripció és personal i serveix per a marcar tota la roba i material propi.

❑

Normalment, als nois/es repetidors/es se’ls assigna el mateix número que l’estiu anterior, a excepció d’un canvi
de torn/nivell i/o retard en la matrícula.

❑

És obligatori marcar-ho tot amb el número assignat a fi i efecte de millorar l’ordre i la higiene durant la Colònia.
Podreu consultar el número d’inscripció assignat al nostre web, en l’aplicació de matrícula.

Assemblees informatives de pares
❑

EL BARCELONÈS -Barcelona-: el dijous 23 de maig, a les 18:30 hores del vespre, a l’Institut Escola
Antaviana (c/ Nou Barris 12, entrada pel Passatge d’Antaviana –Barcelona-). Metro L4 (groga) Trinitat Nova sortida c/ Aiguablava- i L3 (verda) Roquetes -sortida Vidal i Guasch-. Bus 50, 60, 51, 11, 32.

❑

EL SEGRIÀ -Lleida-: el divendres 24 de maig, a les 19:30 hores del vespre, al Centre de Recursos Juvenils – Palma;
c/ la Palma 6-10 de Lleida.

Recomanacions diverses
Durant la Colònia NO són permeses les trucades telefòniques ni els mòbils. En cas d’excepcions justificades (aniversaris,
sants...) caldrà comentar-ho, abans, al monitor responsable que, abans de començar el torn, coneixereu a través de
l’aplicació de matrícula del web.
El telèfon de contacte durant la Colònia és: 626 991 626. En cas d’haver d’efectuar alguna trucada es recomana el següent
horari: de 9:30 a 10 hores del matí; de 15 a 16 hores de la tarda; i de 21 a 22 hores del vespre.
Els participants no han de tenir llaminadures ni diners al seu abast, excepte:
❑

Nois i noies de 7 a 14 anys (nivell A): aquests hauran de disposar la quantitat de 10 € en un sobre tancat i lliurar-lo
als monitors en començar els torns. Per facilitar el canvi proporcioneu-nos el màxim de moneda possible. Aquests
diners aniran destinats a despeses particulars: records, refrescs, postals... En acabar el torn, retornarem la
quantitat no gastada.

❑

Adolescents de 14 a 17 anys (nivell B): podran disposar de més autonomia a causa de l’edat. No obstant, l’equip
de monitors recomana una quantitat aproximada de 30 €.

Horari i calendari dels concerts:
❑
❑

1r torn: el dissabte 13 de juliol a dos quarts de vuit del vespre, abans de sopar.
2n torn: el dissabte 27 de juliol a dos quarts de vuit del vespre, abans de sopar.
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Altres actes:
❑

A partir de dos quarts de cinc de la tarda: Retrobament, fira, piscina...

❑

Després del concert, a dos quarts de nou del vespre, hi haurà un sopar de germanor, tots/es junts/es, al carrer
major de la Colònia, amb espectacles inclosos.

❑

Tothom està invitat al sopar i només caldrà inscriure-s’hi en el moment que us ho anunciem per tal de poder fer
una correcta previsió

El centre d’Interès i Activitats
Plantegem el Centre d’Interès “Encanteris i pocions, fem xup-xup amb les cançons”. Descobrirem els secrets més amagats
de les bruixes i els bruixots. A través de les cançons, tallers, jocs i danses podrem sensibilitzar-nos amb les costums i
pràctiques més màgiques de la vall. Sempre de la mà de la natura assaborirem les pocions i encanteris més amagats.

El viatge primer torn
ITINERARI

DATES

1
Diumenge, 30 de
juny
2

ORIGEN
Lleida: Davant del
camp d’esports U.E.
Lleida (C/ Dr.
Flèming)
Barcelona: Cruïlla C/
Tinent Coronel
Valenzuela amb C/
Jordi Girona

TRÀNSIT

HORA SORTIDA

Manresa: La Salle.
C/Santa Joaquima
amb C/La Pau

Lleida: 10:30h
Manresa: 11:50h

Barcelona: 11:30h

El viatge segon torn
ITINERARI

DATES

1
Diumenge, 14 de
juliol
2

ORIGEN
Lleida: Davant del
camp d’esports U.E.
Lleida (C/ Dr.
Flèming)
Barcelona: Cruïlla C/
Tinent Coronel
Valenzuela amb C/
Jordi Girona

TRÀNSIT

HORA SORTIDA

Manresa: La Salle.
C/Santa Joaquima
amb C/La Pau

Lleida: 11:30h
Manresa: 12:50h

Barcelona: 12:15h

Recordatoris
❑

Pressupost total no socis: 585 €. Quantitat a abonar, efectuada la “paga i senyal”: 485 €. No obstant, consulteu
els detalls de la sol·licitud de matrícula per saber la quantitat exacta.

❑

Termini del segon pagament: Dimarts 4 de juny de 2019

❑

Número de compte: Caixa Guissona IBAN ES69 3140 0001 9600 1148 9300. No oblideu indicar el nom de l’alumne
matriculat, en efectuar l’ingrés, en concepte “colònies”.

❑

No oblideu de fer-nos arribar, el primer dia de colònies, la tarja magnètica de la seguretat social i, si s’escau (en el
cas d’algunes mútues), el talonari de receptes i/o documentació específica. És obligatori i imprescindible.

❑

En cas de medicació i/o al·lèrgies cal indicar-ho per escrit, amb la corresponent prescripció mèdica, i fent-nos
arribar la medicació necessària pels quinze dies.
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❑

Les famílies heu de fer una previsió d’allotjament de cara a la darrera nit, la del concert! No ho deixeu per a darrera
hora. En cas de voler acampar a l’interior de les instal·lacions, ens ho heu de comunicar amb temps i complir amb
les normes establertes. Només atendrem peticions d’acampada per correu electrònic!

❑

En tots els casos, el viatge de tornada corre a càrrec dels familiars dels nois i noies.

❑

Enguany el nivell A trepitjarà territori francès (segona sortida de dia) i el nivell B, territori andorrà (travessa). Per a
aquest motiu, cal que tots els nois/es duguin la corresponent autorització paterna dels Mossos per a sortir a
l’estranger. Les dates de les excursions són:

Primer torn
Segon torn

❑

Nivell A: Divendres 5 de juliol
Nivell A: Divendres 19 de juliol

Nivell B: Del dv. 5 al dg. 7 de juliol
Nivell B: Del dv. 19 al dg. 21 de juliol

La correspondència ha d’enviar-se segons les dades:

Nom destinatari
Casa de colònies “La Farga”
Ctra Ribes-Queralbs, Km 5
17534 Queralbs
❑

Trucades telefòniques als monitors:

Primer torn
Segon torn

Neret (626991626) // Enric (675602056) // Josephine (688343758)
Neret (626991626) // Àngels (690662155) // Mireia B (690104300)

Sobre l’autorització de menors per viat jar sols a l’estranger
Un menor pot viatjar sol a l’estranger sempre que disposi de l’autorització del pare, la mare o el seu tutor legal. Aquesta
autorització és un document que s’ha d’emplenar i que ha d’estar segellat i signat per un agent de la Policia de la Generalitat
- Mossos d’Esquadra per tenir validesa. De manera que cal dirigir-se a una comissaria per demanar l’autorització. Un cop
aconseguida, té una validesa de tres mesos a partir de la data d’expedició del document.
Els requisits per validar el document són:
❑

❑
❑
❑

El menor ha de disposar d'un document vàlid que l'identifiqui; és a dir, o bé el DNI o bé el passaport. Sense cap
d'aquests documents el menor no podrà sortir d'Espanya. El resguard del DNI, mentre s'està fent el document
original, no és vàlid perquè no porta fotografia.
Per a països que formen part de l'espai Schengen el menor necessita una documentació específica en els casos
següents:
Si el menor és nacional i resident (és a dir, té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol), per
sortir d'Espanya necessita el DNI o passaport en vigor i l’autorització per poder viatjar a l'estranger.
Si el menor és estranger no comunitari, però resident a Espanya (per tant, disposa de Número d'Identificació
d'Estrangers - NIE), per sortir d'Espanya necessita el passaport. Amb el NIE només no serveix, perquè aquest
document no té validesa fora d'Espanya. Però a l'hora d'entrar de nou a Espanya sí que necessitarà el NIE; i
l’autorització per poder viatjar a l'estranger. Si el menor és estranger i no resident (és a dir, disposa d'un visat, per
exemple d'estudis, per un temps determinat i viu en una residència o amb una família que l'acull durant l'estada)
el menor s'haurà d'adreçar al consolat del país de procedència, donat que el Mossos d'Esquadra no tenen la
competència per fer les autoritzacions en aquest cas

Cordialment,
L’EQUIP DE MONITORS 2019
Lleida, maig de 2019
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