
Casal de 
Muntanya 

d’estiu
Infantil i Juvenil

Del 28 de juny al 29 de juliol

 
Organitza:                                                                                                      Amb el suport de:

                                                             



Casal de Muntanya - Infantil
El Casal de Muntanya Infantil és un conjunt d'activitats pensades per fer-se en 
gran part a la muntanya, essent per tant l'aire lliure el nostre espai habitual.

Aprofitarem el  privilegi de tenir  la muntanya a prop del poble per treballar 
diferents aspectes, entre ells: conèixer l'entorn proper, aprendre a orientar-se, 
fer una marxa tècnica, reconèixer les principals plantes i animals, saber quin 
és el material bàsic... Tot això tenint en compte els valors més importants a la 
muntanya com és  el  treball  en  equip,  el  companyerisme o  la  capacitat  de 
superació dels propis reptes. 

De dilluns a dijou  s   les activitats es desenvoluparan a Gavà i el seus entorns. Al 
llarg d'aquests dies es realitzarà una excursió matinal a entorns propers, com 
Bruguers, la Font del Ferro... Un altre dia anirem a la piscina municipal i un o 
dos dies al rocòdrom. 
El divendres farem una excursió de tot el dia a zones com el Montseny, St. 
Llorenç del Munt, Montserrat....

Quins dies serà?
Del 28 de juny al 23 de juliol -> Setmanes senceres
Del  26  al  29  de  juliol  ->  Quatre  dies  (Divendres  comencen  els 
campaments)

 
Qui pot participar-hi?
Infants i  joves de 6 a 14 anys que es dividiran en diferents grups d'edat 
per tal de realitzar activitats variades i adequades a cada franja.

Horari
− De dilluns a dijous de 9h a 14h 
− El divendres anem d'excursió i l'horari serà de 9h a 17h (caldrà portar 

el dinar)
Possibilitat d'acollida de 8h a 9h en funció de la demanda.

On es farà?
El lloc de trobada i recollida serà al rocòdrom (Nova Piscina Municipal).
Cada  dia  sortirem a  la  Muntanya,  a  espais  propers  com el  parc  del 
Mil·leni  o  la  Sentiu  i  a  zones  més  allunyades  com  el  Montseny  o 
Montserrat.

Preus
1 setmana Socis 60€
1 setmana No Socis 65€



Casal de Muntanya - juvenil
Viu una nova aventura de muntanya amb nosaltres.  Instructors  i  monitors 
professionals de la FEEC t’endinsaran en el món de la muntanya a partir de 
diferents disciplines. 

Excursionisme,  orientació,  escalada  i  barranquisme  /escalada/  via 
ferrada  a muntanya, tenint com a centre la seu de la nostra entitat. 
El  ràtio  és  d’un  monitor  per  12  joves  en  la  modalitat  d’excursionisme  i 
orientació i de 2 monitors en les modalitats escalada i activitat a muntanya. 

De dilluns a dijous estarem per Gavà i el seu entorn. Els divendres serà el dia 
d’excursió de tota la jornada on es posaran en pràctica tots els coneixements 
adquirits durant la setmana. Les sortides de tot el dia es realitzaran per les 
muntanyes del Prelitoral.

Quins dies serà?
Del 28 de juny al 23 de juliol -> Setmanes senceres
Del  26  al  29  de  juliol  ->  Quatre  dies  (Divendres  comencen  els 
campaments)

Qui pot participar-hi?
Joves de 15 a 18 anys.

Horari
− De dilluns a dijous de 9h a 14h 
− El Divendres anem d'excursió i l'horari serà de 9h a 17h (caldrà portar 

el dinar)

On es farà?
A la seu de UME, rambla Lluch 4 Gavà

Preus
Joves de 15 i 16 anys 145€ setmana, més 5€ d’assegurança en cas de 
no ser federat de la FEEC.
Joves de 17 i 18 anys 145€ setmana, més 10€ d’assegurança en cas de 
no ser federat de la FEEC.

NOMBRE de PARTICIPANTS
Per poder realitzar el casal juvenil calen entre 10 i 12 persones. A partir 
de la 13a hi haurà una llista d’espera fins arribar al següent ràtio.



INSCRIPCIONS

A partir del 12 de maig, dimecres i divendres de 19h a 21h a la seu 
de la UME.
Caldrà omplir els fulls d'inscripció, que es podran trobar a la web 
www.umegava.org o a secretaria.

Les  places  s'ompliran  per  rigorós  ordre  d'inscripció.  Si  s'omplen 
totes les places s'obrirà llista d'espera.

L'inscripció serà admesa un cop realitzat el pagament del 50% de la 
totalitat del preu. 

La resta del pagament s'haurà de fer com a molt tard 10 dies abans 
de començar el casal. A partir d’aquest termini i fins a començar 
l’activitat només es retornarà el 50% de la bestreta.

Les inscripcions son per setmanes senceres,  mai per dies solts.

L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat si no s'arriba a 
un mínim de participants.

Més informació:

Per a una informació més completa sobre les activitats,  trobareu 
un calendari de les setmanes a la web www.umegava.org  .  

Per a més informació:
Rambla de Salvador Lluch, 4, 1r pis, dimecres  i divendres de 19h a 
21h. Tel 93 662 01 24  
info@umegava.org
infantil@umegava.org
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