
 

 

 

 

 

 

Un any més, els grups de joves dels diferents esplais de Zona 15 (Maresme) ens 

trobem per tal de donar continuïtat al projecte iniciat fa quatre anys. Aquest projecte 

persegueix l’objectiu de crear un espai on els diferents joves es puguin conèixer i així 

poder establir vincles relacionals entre els mateixos i propiciar la cohesió entre ells, 

doncs entenem que aquests joves són el futur de la Zona. 

Seguint amb el model dels darrers anys, durant el curs d’esplai es van realitzant 

activitats diverses per tal de culminar amb un viatge conjunt. Aquest any la destinació 

escollida és la ciutat medieval de Carcassonne (França). A continuació us presentem 

les informacions més rellevants a considerar. 

 

 DIA DE SORTIDA : Divendres 13 de Març del 2015 

 HORA DE SORTIDA : (a concretar) a primera hora de la tarda. 

 DIA DE TORNADA : Diumenge 15 de Març del 2015 

 HORA DE TORNADA : (a concretar) cap al vespre / nit. 

 PREU : 50€ aproximadament. 

 

Durant aquests dies està previst visitar la ciutat de Carcassone i Montolieu així com 

realitzar activitats de caire lúdic-esportiu a les ciutats indicades. Tots els 

desplaçaments realitzats durant els dies indicats els realitzarem tant caminant com 

també en autocar privat. 

 

ALLOTJAMENT  

El lloc on estarem allotjats i pernoctarem és el càmping de Montolieu. Aquest està 

situat a 15km de la ciutat de Carcassone. 

Dins el càmping disposarem de dutxes i lavabos, sales tancades amb calefacció i 

parcel·les amb electricitat. 

Els àpats aniran a càrrec dels monitors i monitores. 

PROJECTE DE JOVES DE ZONA 15 

CARCASSONNE 2015 

Sant Pere de Masnou, Esplai Parroquial de Premià de Mar,  

Esplai Ítaca de Teià, Club esplai Vilassar i G.E l’Erol. 

 
 



Les dades del càmping són les següents: 

 

 

 Telèfon del càmping: (0033) 468 76 95 01 

 Adreça : R. d. 629 - 11170 Montolieu 

 Pàgina web : www.campingdemontolieu.com 

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Per tal de poder portar a terme aquesta activitat és necessari un seguit de 

documentació específica : 

 Carnet d’Identitat de cada menor (DNI) 

 Targeta sanitària Europea 

 Autorització de menors per viatjar sols a l’estranger (Mossos d’esquadra) 

Cal presentar la documentació oficial. Aquesta serà recollida abans de pujar a l’autocar 

pel monitor responsable de cada esplai. 

 

NORMATIVA DEL GRUP DE JOVES DE ZONA 15 

La normativa que es seguirà durant la realització de les activitats amb tots els esplais 

que formen el grup de joves de Zona 15 enguany és la que es presenta a continuació: 

 Els nois i noies dormiran separats per esplais 

 Es prohibeix l’ utilització de qualsevol aparell electrònic: mòbil, consola, 

reproductor de música... 

 S’ha de menjar tot i de tot. 

 Cal portar el foulard de manera visible 

 Es prohibeix el consum de qualsevol substancia tòxica * : alcohol, tabac... 

*En cas de que els monitors detectem que algun dels joves porta i/o ha consumit substàncies 

tòxiques serà comunicat a la família per tal de que el vinguin a buscar. El cost del viatge anirà a 

càrrec de la família. 

 

Per tal de poder portar a terme la gestió del càmping i reserva d’autocars amb 

correcció seria necessària la confirmació de l’assistència abans del dia 30 de Gener.  

               

Equip de monitors dels grups de Joves de Zona 15 

 


