Colò
Colònies
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Dies 4, 5 i 6 de maig de 2018
2018 * El Ginebró (Vilopriu)
Vilopriu)
Benvolgudes famílies,
Us confirmem la realització de les Colònies de l’Escola Esportiva Municipal el
primer cap de setmana de maig, de divendres 4 a diumenge 6.
Després de 17 anys fent l’estada de convivència al Clar d’en Bosc –abans Club
Hernando Fierro- ens hem vist obligats a cercar una nova destinació. La gerència
de l’empresa Alba Serveis Educatius, responsable de l’explotació de la finca des
de fa uns 5 anys, ha preferit acollir un casament a seguir amb el compromís no
escrit de renovació tàcita anual pel mateix cap de setmana. Després d’intents per
tancar la reserva el mes de setembre Alba Serveis Educatius va contestar
únicament amb una proposta de variació de dates, just després de Setmana
Santa. Així doncs que “Bon vent i barca nova”.
Aquests darrers dies hem estat fent cerca i visites a cases de colònies TOP que
ens garanteixin l’aforament mínim, l’exclusivitat durant el cap de setmana, bosc i
entorn, tracte directe, proximitat, etc... i ens hem quedat amb el Ginebró
(http://www.elginebro.com).
La casa es va inaugurar l'abril del 2005, i està
dirigida per la Margarita i en Joan, i la cuina i el
manteniment general va a càrrec de la família
que hi viu. El Ginebró, de fet, és un antic mas del
1708 envoltat de 2,5 hectàrees de camp i bosc,
recentment restaurat i adaptat com a granja
escola.
Està situada al terme municipal de Vilopriu, envoltada d'uns encantadors camps i
boscos i a pocs quilòmetres de la platja. Tot i estar situada en un entorn rural, no
representa cap mena de perill per a ningú, ja que la finca està envoltada d’una
tanca perimetral, cosa que la fa ideal per a nens petits. La finca a més compta
amb porxada per a jocs, petita granja, tancat amb burros catalans, circuit
d’aventura al bosc, jocs infantils, etc... dels que en podrem treure molt de suc.
Pre-inscripció i bestreta dies 8 i 10 de novembre:
La nova destinació va acompanyada de nous requeriments. Cal abonar una part
de la reserva de forma immediata i tenim un aforament limitat. Per aquest
motiu obrim la pre-inscripció que garanteix PLAÇA per a les XVIII edició
de les Colònies de l’EEM.
Dies:
Dimecres 8 i 10 de novembre. De 18.15 a 20.30h al pavelló.
Import: 25€/nen.

El preu de les Colònies d’aquest any serà de 75 € per a les despeses
derivades de l’allotjament, material fungible i empresa de transports pel
desplaçament d’anada. El monitoratge és voluntari.

Alumnes de P3: 40 €. Famílies amb 3 fills, preu 3r fill: 38€
MMés informació: Josep Ma JouSeguiu l’actualitat de les colònies pel twitter
mitjançant #colonieseem15
Seguiu l’actualitat de les colònies pel twitter mitjançant #colonieseem15

