
Activitats d’oci educatiu,
esportiu i saludable

Consorci del Lluçanès
93 888 00 50
estiuinquiet@consorci.llucanes.cat
www.llucanes.cat

+info

Informa’t de les beques
per aquestes activitats al
Consorci del Lluçanès o al teu
ajuntament!

Beques

El Consorci del Lluçanès es
reserva el dret d'anul·lar l'activitat
en cas que no hi hagi un mínim
d’inscrits.

Només en el cas de no arribar al
mínim d’inscripcions es retornarà
l’import abonat.

Les places són limitades i es
tindran en compte per ordre
d’inscripció. 

El Consorci del Lluçanès seguirà
les directrius establertes per al
desenvolupament de les activitats
de lleure educatiu en el context
de la pandèmia de COVID-19.
D’acord amb el que estableix
l’autoritat competent, s’aplicaran a
les activitats de lleure les mateixes
mesures de prevenció que 
s’apliquen a la població general.

Notes importants

Ajuntament
d’ Alpens

Ajuntament
de Lluçà

Ajuntament de
Prats de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Bartomeu

del Grau

Ajuntament
de Perafita

Ajuntament
d’Oristà

Ajuntament
d’Olost

Ajuntament de
Sant Feliu Sasserra

Ajuntament de
Sobremunt

Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Agustí
de Lluçanès

Ajuntament de
Sant Martí d’Albars

+12
Per a joves a partir
de 12 anys (2010)

Del 4 al 29 de juliol
Inscripcions fins el 17 de juny

al Lluçanès

Aquest estiu mou-te amb l’

Opció de
dues o quatre

setmanes!



Gim Jove

Activitats

Si tens ganes de provar esports de
tot tipus, gaudint de l’estiu a l’exterior
amb els teus amics i amigues i a la
vegada posar-te en forma, apunta’t
al Gimjove.
Moviment i diversió assegurada!

A Olost (dilluns, dimecres i divendres)
De 9:30 a 13h, davant del Pavelló
86€ quatre setmanes
52€ dues setmanes (seguides o alternes)

Aquest estiu t’oferim activitats
esportives i lúdiques de tota mena
(fins i tot unes olimpíades!), sortides
a l’aire lliure, piscina… Si tens ganes
de moure’t i passar-t’ho bé,
apunta’t al Fun Jove!

A St. Feliu Sasserra (dimarts, dijous i divendres)
De 9:30 a 13h, a l’Ateneu
86€ quatre setmanes
52€ dues setmanes (seguides o alternes)

A St. Bartomeu del Grau (dilluns, dimecres i divendres)
De 9:30 a 13h, al Club Jove
86€ quatre setmanes
52€ dues setmanes (seguides o alternes)

Prepara la motxilla que marxem!
Viu l’aventura de passar una nit fora
de casa i d’acampada amb els teus
amics i amigues.

Des del dijous 14 a la tarda fins el
divendres 15 a les 13h
Rebreu informació a part, una vegada
feta la inscripció.
Preu: 5€

Acampada jove a
Sant Martí d’Albars

Com formalitzar
la inscripció?

Fun Jove

14/15
de juliol.

Apunta’t les
dates!

Entra a la web
www.llucanes.cat

Omple el formulari d’inscripció
Estiu Inquiet 2022.

Fes el pagament pel total de
les activitats que t’apuntes al
número de compte
ES26 2100 0499 7402 0012 8996
(CAIXABANC) del Consorci
del Lluçanès indicant nom i
cognom de la participant.

1.

2.

3.

4.

5.

Envia un correu electrònic a:
estiuinquiet@consorci.llucanes.cat
amb la següent documentació:

– Resguard bancari.
– Fotocòpia del DNI, targeta
   sanitària i certificat d’al·lèrgies o
   intoleràncies de la persona
   participant.
– Carnet de vacunes actualitzat.

Descarrega’t el full
d’autoritzacions que s’haurà de
signar i entregar el primer dia
de l’activitat.


