
CASAL D’ESTIU 2022 

Informació dal Casal d’estiu  
dels Castellers de Mediona
 
Benvolgudes famílies, gràcies a la vostra demanda i amb molta alegria, des de la Junta dels Castellers de Mediona, us 
volem oferir la possibilitat de gaudir d’un estiu diferent amb nosaltres. Per aquest motiu organitzem, per tercer any consecu-
tiu, un Casal d’estiu per retrobar-nos i poder-nos conèixer més a fons. A més, ho obrim a les famílies del poble que els hi 
vingui de gust participar en la nostra proposta.
 
Qui es pot inscriure?
Qualsevol infant d’entre 3 i 16 anys que sigui soci o amic dels Castellers de Mediona. Aquest any obrim la possibilitat de 
poder-vos inscriure sense ser socis, però si fans dels Castellers de Mediona!
Aquest any, si hi ha suficients inscripcions, farem dos grups d’edat: els petits fins a 6 anys, i els grans fins a 12 o l’edat que 
tinguin. D’aquesta manera, ens sembla que podem atendre millor les necessitats de cada grup. Seguim amb la proposta 
d’un acompanyament amb una monitora i monitor, a cada grup i, el suport de dues noies de Jovenalla. Aquesta proposta 
ens fa especial il·lusió per poder facilitar la relació entre la canalla, jovenalla i adults de la colla, així com per poder oferir 
també un espai a aquest grup d’edat. La intergeneració és un valor dels castells i de la colla que no volem obviar en el 
Casal d’estiu.

Horari, localització i activitats 
El Casal esta pensat com un temps de connexió amb l’entorn natural i social. Això implica que sempre ens trobarem a 
espais a l’aire lliure amb accés a l’ombra i dins el poble. Aquests espais poden variar en funció de les activitats que desen-
voluparem, però ja us avisaríem si hi hagués algun canvi important que haguessiu de tenir en compte.
L’horari del Casal és, pels dos grups, de 10 a 14h de dilluns a divendres des del dia 27 de juny al 29 de juliol. El lloc de 
trobada serà als Rentadors.

Tot i ser un Casal d’estiu organitzat per la colla castellera, no es realitzaran exclusivament activitats pròpiament castelleres. 
Si que es faran jocs diversos d’equilibri i del món casteller, i si hi ha ganes es pot fer alguna petita construcció de canalla. 
Veiem el Casal com un espai de trobada on pretenem reforçar vincles i gaudir tots junts. Es realitzaran jocs cooperatius, 
activitats físic esportives, treballs manuals, sortides, activitats d’autoconeixement, etc.

Inscripció i condicions
Per inscriure al teu fill/a cal fer-ho a través del formulari https://forms.gle/RD9Xv64E3EqGFbhS7 o bé des de web dels  
Castellers de Mediona. Cal entregar un comprovant de l’ingrés al compte bancari que s’indica al full d’inscripció. També cal 
que ens envieu una fotografia o còpia de la targeta sanitària, per les dues cares. En cas de no ser soci de la colla castellera, 
hauràs d’emplenar el full d’autorització per a la participació de menors i enviar-lo juntament amb la inscripció. 

Condicions de reserva de plaça i pagament:
• Per assegurar-se la plaça, cal fer la inscripció abans del 22 de juny i s’aboni la quantitat correcte pel servei sol·licitat. 

En el cas d’inscriure fora del termini previst, cal tenir en compte que la inscripció haurà de fer-se amb un mínim d’una 
setmana d’antel·lació. A més, aquesta haurà de ser validada per l’organització en funció de les capacitats del Casal 
durant aquella setmana.

 
Condicions d’anul·lació de la inscripció:
• En cas de voler-se donar de baixa abans de començar l’activitat, es retornarà un 85% de l’import. En cas de voler-se 

donar de baixa un cop iniciada l’activitat, es retornarà un 50% de l’import. En cas de donar-se de baixa per malaltia 
o causa justificada, es retornarà un 85% de l’import. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions necessàries per al 
desenvolupament de l’activitat, aquesta quedarà suspesa i es retornarà el 100% de l’import als inscrits.

Gràcies!
 
 
Mediona, 9 de juny de 2022                   Fem estiu, fem colla! 


