Informació general

Programes d’activitats

Tot i les circumstàncies d’excepcionalitat en les que
actualment ens trobem, arribem un any més amb
una proposta d’activitats fresques i enèrgiques per
tal d’oferir als joves un estiu que no oblidin mai.

Setmana 1. 06 al 10 de juliol

Tindrem molt en compte la normativa actual i els
protocols de salut i higiene que les autoritats
sanitàries han marcat.
L’Ajuntament posarà els recursos necessaris per tal
de garantir la qualitat i la seguretat a tots els nivells
de les activitats sense que això suposi un increment
significatiu de les tarifes.
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L’equip de monitors i monitores serà, un any més,
format per persones experimentades, bregades
amb el lleure i les activitats amb joves, i amb un alt
nivell de compromís amb el projecte.
Estem convençuts que tot anirà bé! i per això et
diem: #apropa’t.

Setmana 3. 20 al 24 de juliol
20 jul

Programa d’activitats

Tenim preparades moltes activitats de diferents
característiques i aprofitarem els espais que Vilobí
ens ofereix, que són molts, per fer-les.
I tenim plans a, b, c, i els que calgui per tirar-ho tot
endavant. Estem a punt.
Veniu?

09h a 13h
Punt de trobada:
Plaça Chiusanico
Vilobí del Penedès

#APROPA’T

Setmana 2. 13 al 17 de juliol

La setmana jove la farem a Cambrils.
L’allotjament serà al càmping La Corona.
Serà necessari que cadascú pugui portar alguna tenda,
doncs amb la normativa actual quantes més tendes
tinguem molt millor per repartir als joves.
No podem detallar activitats concretes pel moment,
doncs estem a l’espera de l’avanç de la situació actual.

Donada la situació actual la proposta d’activitats
quedarà subjecta a possibles modificacions. Fa
temps que hi treballem, i ho tenim tot a punt per ferho amb la mateixa energia de sempre.

06 de juliol inici
24 de juliol final
13 a 17 de juliol setmana jove
27 a 31 de juliol setmana BTT
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Setmana BTT. 27 al 31 de juliol
27 jul

28 jul

29 jul

30 jul

31 jul

Farem la via verda del Carrilet, d’uns 150km.
La farem en quatre etapes i allotjant-nos en càmping a:
St. Joan Abad., St. Feliu de Pallarols, Girona i Platja d’Aro.
Cadascú haurà de portar bici i material de recanvi bàsic.

Ajuntament
Vilobí
del Penedès

#totanirabe
#magradavilobi
#vilobielteupoble

Inscripcions
Del 25 de maig al 05 de juny.
Us heu d’inscriure telemàticament a:
www.vilobi.cat
Caldrà deixar a la bústia de l’Ajuntament:
- Autoritzacions signades
- Fotocopia del carnet de vacunes
- Fotocopia de la targeta sanitària
- Fotocopia del DNI
- Comprovant de pagament
*Aquest any degut a la situació generada pel
Covid-19 podem oferir 100 inscripcions amb
preferència pels joves empadronats a Vilobí.
La confirmació de la plaça es farà via correu
electrònic el dilluns 8 de juny.

Tarifa de preus

Sortides

empadronats*

Preu

Estiu Jove 100%
06 a 24 juliol

300 €

380 €

Setmana 1 o 3
S1.06 a 10 juliol
S3. 20 a 24 juliol

90 €

100 €

Setmana Jove
13 a 17 juliol

255 €

265 €

Setmana BTT
27 a 31 juliol

150 €

175 €

La nostra voluntat és la fer excursions i sortides amb la
màxima normalitat possible, però no podem garantir que
hi puguem anar per la situació en que ens trobem..
Seguirem les indicacions de les autoritats i ens
adaptarem a les limitacions de les fases de desescalada.
I tenim plans alternatius atractius pels joves pel que
pugui passar durant l’estiu.

*Tarifes bonificades pels empadronats a Vilobí.

Setmana amb BTT
La ruta que tenim pensada de fer és assequible per a
tothom, i no demanda un nivell alt de condició física o
tècnica.

NOTA IMPORTANT:
Davant l’actual situació sanitària derivada del COVID-19,
l’ajuntament no pot garantir la realització de totes o algunes
de les activitats. En cas de cancel•lació, us retornarem el
100% de l’import pagat, o la part proporcional de les
activitats no realitzades, si fos el cas. Si es donés aquesta
circumstància, l’ajuntament quedarà exonerat de qualsevol
tipus de reclamació per la no realització de les activitats.

Són 150km en 4 etapes i el ritme que portarem serà molt
i molt tranquil, doncs perseguim l’objectiu de gaudir de
l’aventura com a grup i amb calma.
Reunió informativa
divendres 29 de maig a les 20:00h
Local Jaume Via
Aforament limitat

Ens acompanyarà una furgoneta de suport i intendència
durant tota la ruta i els joves pedalaran amb el pes
mínim a sobre.

