
 
   
 
 
  
 
 
Benvolgudes famílies Arenyenques, ja hi tornem a ser!  

Som nosaltres, els Activa’t Colònies, un grup de monitors i monitores que 

organitzem les colònies municipals d’Arenys de Mar, juntament amb la participació 

de les AMPES de les tres escoles del poble i l’Ajuntament. 

Vam engegar el projecte l’any passat amb moltes ganes i il·lusió, i vàrem poder 

gaudir d’unes magnifiques primeres colònies plenes de bones experiències i 

moments. Sabem que us ho vàreu passar molt bé, i que aquest any, la majoria 

repetiu i molts veniu acompanyats amb companys i companyes que també s’hi 

volen apuntar. 

Doncs vinga, som-hi, nosaltres ja estem treballant de valent i tenim ganes de 

créixer i de fer unes estupendes segones colònies per tots els nens i nenes de la 

vil·la. Us ho perdreu? 

Preneu nota de les dates que no us podeu despistar. 

El proper divendres, 15 de maig, a l’Espai Jove, a les 20:30h reunió informativa 

de les colònies i seguidament si ja ho teniu clar, podeu fer la preinscripció. 

(preinscripció  30€) 

Dissabte, 16 de maig, de 11 a 13h preinscripció a l’espai jove. (preinscripció  30€) 

Diumenge, 17 de maig, de 11 a 13h tallers al porxo de la plaça del mercat. 

Aquesta activitat servirà per recaptar diners per les colònies. 

Diumenge, 7 de juny, de 11 a 13h, al parc Fèlix Cucurull 1a 

Activagimcanamarrana.  Aquesta activitat també servirà per recaptar diners per 

les colònies. Estigueu atents que caldrà fer les inscripcions prèvies per fer aquesta 

activitat. 

 TOTS ELS DINERS QUE ES RECAPTIN EN LES ACTIVITATS QUE ORGANITZEM 
ANIRAN DESTINATS PER PODER ABARATIR ELS COSTOS DE LES COLÒNIES! 

De vosaltres, no ens ho perdríem! Els vostres fills passaran uns dies magnífics, 

gaudint de la natura,  fent tot tipus d’activitats, i el més important és que faran 

noves amistats! 

US HI ESPEREM! 

Si encara no ens coneixeu i voleu més informació, aquí us deixem la nostra pàgina 

web: http://arenyautes.cat/activatcolonies. 

Equip Activa’t Colònies 

 activatcolonies@arenyautes.cat 


