
  

AMUNT 2021

TORRE-XIVA
12-17 juliol 2021



  

On estarem?
Fraternitat d’Emaús. Carrer Calvari, s/n

Torre-xiva 



  

                    Què hem de portar? 
● Una muda per a cada dia
● Alguna peça d’abric
● Un parell de calçat còmode
● Un parell de calçat esportiu per a les 

excursions
● Sabates de goma tancades per al bany al riu
● Gorra
● Sac de dormir, llençol ajustable (90) i pijama

PROCUREU QUE LA ROBA VAJA MARCADA



  

                    Què hem de portar? 
● Banyador
● Tovallola per al bany
● Estris per a la neteja personal
● Crema per al sol
● 15 mascaretes
● Motxilla menuda per a les excursions
● Targeta sanitària original (SIP). La donareu al monitor el dia de l’eixida.
● (Opcional) Una cartera amb el nom i uns pocs diners (5-10 euros) que 

també donareu al monitor. 



  

NO hem de portar
● Telèfon mòbil
● Joguines sofisticades que els 

sostreguin de la convivència



  

Eixida
dilluns 12 de juliol a les 10 del matí
Antic recinte del Mercat del dilluns



  

Per al primer dia poseu dins la motxilla 
menuda de les excursions:

esmorzar
banyador
tovallola



  

Tornada

dissabte 17 de juliol 
a les 18 h

Antic recinte del 
Mercat del dilluns



  

Mesures COVID

Podeu consultar el protocol en la pàgina web de l’associació
● No pot assistir a la colònia cap infant amb simptomes 

compatibles amb la COVID
● Us recomanem que l’infant evite el contacte social el cap de 

setmana anterior a la colònia 
● Si algun infant en la colònia és sospitós de tindre la malaltia 

us avisarem per a que vingueu a per ell/a.



  

RECOMANACIONS

Es recomanable no vindre a la colònia 

Podeu posar-vos en contacte amb els monitors 
del vostre fill/a telefonant a

● 600716121 (luis)
● 625414429 (amparo)              
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