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Annex 
 
Albergs, torns i preus  
 
El programa es desenvoluparà en 30 albergs de la Xanascat:  
 

• Casa Gran (Altafulla)  
• Banyoles (Banyoles) 
• Barcelona In / Out (Barcelona) 
• Berga (Berga)  
• Torre Ametller (Cabrera de Mar) 
• Mas Silvestre (Canyamars)  
• Viladoms de Baix (Castellbell i el Vilar) 
• Santa Maria del Mar (Coma-ruga) 
• Mn. Antoni Batlle (Deltebre) 
• Josep Maria Batista i Roca (el Masnou) 
• Mas de la Coixa (Móra la Nova) 
• Cerverí de Girona (Girona)  
• La Valira (La Seu d’Urgell) 
• Matacabòs (Les)  
• Empúries (L'Escala) 
• Jaume I (L'Espluga de Francolí) 
• Residència Esportiva Àster (L’Hospitalet de l’Infant) 
• Mare de Déu de les Neus (la Molina) 
• Rectoria de la Selva (Navès) 
• Pic de l'Àliga (Núria)  
• Torre Malagrida (Olot) 
• Pere Figuera (Planoles) 
• L'Encanyissada (Poble Nou del Delta) 
• Ca la Jepa (Prat de Comte) 
• Ruta del Ferro (Sant Joan de les Abadesses)  
• Escola de Piragüisme (Sort) 
• Món Natura Pirineus (Son) 
• La Conreria (Tiana) 
• Del Pallars (Tremp)  
• Canonge Collell (Vic) 

 
 
La distribució de l’oferta a nivell territorial situa la demarcació de Girona com la 
que ofereix més places (3.721), seguida de la de Barcelona (2.450), Tarragona 
(2.200), Terres de l’Ebre (1.015) i Lleida (850). 
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“L’estiu és teu!” es desenvoluparà en 150 torns,  de 6, 7, 10 o 14 dies. En 
concret, s’ofereixen:  
 
 
Tipus d’estada Places  Torns 
Combinades d’idiomes i multiesportives 3.706 53 
Idiomes 3.380 48  
Multiesportives 1.240 17 
Música 460 4 
Esportives 425 7 
Enginy 270 4 
Teatre  240 8 
Cinema 125 2 
Creatives 100 1 
Combinades d’anglès i astronomia 100 2 
Veu 80 2 
Natura 60 1 
Circ 50 1 
TOTAL 10.236 150 
 
 
Els preus de les estades varien entre els 344 € i els 662 € en funció de la 
modalitat i la durada, que pot ser d’una a dues setmanes. Aquestes preus 
inclouen l’alimentació, l’allotjament, les activitats monitoritzades, el material 
didàctic, la bugaderia (en les estades de més d’una setmana) i l’assegurança. 
 
Com a novetat, aquest any s’introdueixen quatre torns amb preus reduïts 
durant el mes d’agost, amb l’objectiu de fomentar la participació al programa de 
famílies amb menys recursos econòmics. 
 
A més de les classes instructives, durant les estades els infants i joves 
participaran també en activitats diverses, com ara excursions, tallers, gimcanes, 
jocs de nit, etc. L’objectiu principal és que els participants aprofundeixin en 
alguna de les modalitats de l’estada i que a la vegada es diverteixin, tot 
fomentant els valors de la convivència i el desenvolupament personal. 
 
 
 


