
En cas que disposeu de vehicle privat amb places lliures,  cap la 
possiblitat que hagueu de venir al Mas Guinardó per recollir persones que 
no disposin de transport.  Si és així sereu informats més endavant 
mitjançant un correu  

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA            

Informació de la sortida 

 

 

 

 

 

ON ANEM? Anem a la Casa de Colònies “El Pinar”, situada a Canyelles (Garraf). 

TRANSPORT: Per organitzar l’arribada de tot l’esplai a la casa, necessitariem saber… 

● Quants membres de la família veniu a l’excursió? 
 

● Quins dies vindreu?  DISSABTE        DISSABTE I DIUMENGE        DIUMENGE 
 

● Disposeu de vehicle privat per arribar-hi?   SÍ        NO 
 

- En cas afirmatiu, teniu places lliures?  SÍ        NO 
- Quantes?  
- En cas que no disposeu de vehicle privat, o que el vostre fill/filla vingui sol a 

l’excursió, l’autoritzeu a poder ser transportat amb el vehicle d’una altra família? 
SÍ        NO 

COM ARRIBAR-HI:   

ADREÇA: Carrer del Pinar nº100, Canyelles (Garraf) 
 
OPCIÓ 1: Venir per l’AP7 direcció Vilafranca del Penedès. Just a l’alçada de Vilafranca del 
Penedès, agafar la sortida 29 indicada com: Sitges, Vilanova i la Geltrú, Canyelles, per l’autovia 
C-15. Continuar per la C-15 en direcció a Vilanova i la Geltrú fins la sortida 7 indicada com: 
Canyelles, Sant Pere de Ribes. Una vegada a la rotonda, anar direcció Canyelles i seguidament 
trobarem l’accés a la Casa de Colònies. 

OPCIÓ 2: Venir per la C-32, direcció Vilanova i la Geltrú, un cop passat Sitges, agafar la sortida 
21, indicada com Vilafranca del Penedès, Manresa per l’autovia C-15. Un cop a la C-15 
continuar fins la sortida 7 indicada com: Canyelles, Sant Pere de Ribes. Una vegada a la 
rotonda, anar direcció Canyelles i seguidament trobarem l’accés a la Casa de Colònies. 

 

 

Bon dia famílies! Com ja sabreu, el cap de setmana del 

21 i 22 de novembre, marxem tots plegats a gaudir de la 

primera, però no la única EXCURSIÓ DE PARES I MARES 

DE L’ESPLAI TORXA!!! Seran dos dies plens d’emocions, 

diversió i sorpreses, on tots plegats disfrutarem i 

compartirem moments inolvidables.  

  



HORARI PREVIST 
 
DISSABTE 
 
17:00 Arribada, Benvinguda i Instal·lació 
 
18:30 Activitat  
 
20:30 Sopar. Cada família haurà de dur el seu sopar 
 
22:00 Activitat nit 
 
23:00 Bona nit 
 
23:30 Activitat pares i mares.  
L’activitat consistirà en un concurs de cocktails!!! Qui s’animi a participar haurà de portar allò 
que cregui necessari per deleitar el jurat amb el cocktail que prepari. Ens haureu d’enviar els 
membres de l’equip, el nom de l’equip i del cocktail per correu. Us animem a tots i totes! 
 
DIUMENGE 
 
08:30 Bon dia 
 
09:00 Esmorzar. Cortesia dels monitors i monitores 
 
10:00 ACTIVITAT 
 
14:00 Dinar Els monitors i monitores també ens en farem càrrec 
 
15:30 Foto i Comiat 
 
 

             

 TELÈFON DE CONTACTE:  Sara: 629 288 077   Marta Aldea: 680 637 984   

  Clara Tapia: 605 868 774 

  PREU:  20 € per persona 

 

 

 

 

 

AQUESTA AUTORITZACIÓ JUNTAMENT AMB EL PAGAMENT 
S’HA  

 

D’ENTREGAR COM A MÀXIM EL DIA 7 DE NOVEMBRE! 

ÉS IMPRESCINDIBLE 

PORTAR LA 

TARGETA DE LA 

SEGURETAT SOCIAL 

 



.................................................................................................................
En/Na................................................................... amb DNI nº.................................. autoritza al 
seu fill/a .......................................................................... a assistir a l’excursió que tindrà lloc el 
dia ...................... fins el dia ....................... a ........................................................organitzada per 
l’Esplai Torxa. 

Manifesta el seu acord perquè participi en les activitats que es desenvolupin. 

Faig extensiva aquesta autorització perquè es prenguin les decisions medicoquirúrgiques que 
siguin necessàries en cas d’ extrema urgència sota la direcció adequada. 

Atencions especials que cal tenir en compte (règim, al·lèrgies, medicació...):  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

Barcelona.................................de.............................de.................  

Telèfons per avisar en cas d’urgència: 

1………………………..      2………………………   

3………………….......      4……………………… 

 

FIRMA: 

 


