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Potenciar la cooperació 
grupal per a assolir uns 
objectius comuns.

OBJECTIUS

Potenciar els hàbits 
vegetarians i ecològics 
dins l’alimentació.

Ei! Vols venir a unes colònies on la diversió està ase-
gurada, on trobaràs amics als que mai oblidaràs, on el 
menjar és vegetarià i ecològic i on la natura serà una 
companya inseparable?
Ens divertirem amb dues temàtiques diferents, una per 
a cada setmana, i farem activitats de tot tipus, tant de 
correr, jugar, fer manualitats, explicar 
i compartir històries…
No ho dubtis, apunta’t!!!

Facilitar que els infants es 
relacionin i respectin la 
Natura.

Estimular les relacions 
interpersonals.

Fomentar una actitud 
coherent envers cada 
activitat.
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Colònies per a nens i nenes de 6 a 16 anys 

La durada pot ser de 8 dies: 
 Des de el diumenge 8 al diumenge 15 de juliol 
 Des de el diumenge 15 al diumenge 22 de juliol 

O bé de 15 dies 
Des de el diumenge 8 al diumenge 22 de juliol 

Cuina Vegetariana Ecològica

Lloc
Masia  Can Gregori, 

Seu de Rurania associació Naturista Vegetariana
Maçanet de la Selva

GIRONA

Preus 1 setmana

                           Socis          No socis        

Primer nen /a       230 €           280 €

Germans /nes      200 €           200 €

Preus 2 setmanes

                           Socis          No socis        

Primer nen /a       400 €           450 €

Germans /nes      350 €           350 €
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Com arribar a Rurania
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Inscripcions abans del 20 de juny

Informació i inscripcions:

Per telèfon:  933 180 627 ó al 656 956 356 (Alicia)
Per correu electrònic:

1. Envieu un correu electrònic a ruraniar@rurania.org indicant el vostre nom, 

cognoms i demanant plaça a les colònies assenyalant si voleu la primera 

setmana, la segona o totes dues.

2. Mentre hi hagi places disponibles us enviarem per correu electrònic la conformitat 

perquè ingresseu 60 € en el compte que ja us indicarem en el mateix correu.

Sobretot, quan feu l’ingrés no oblideu posar el vostre nom complet i 

“COLÓNIES”
La resta de l‘import s’ha d’abonar abans del 10 de juliol

3. Si, un cop finalitzat el termini d’inscripció, no s’han cobert les places 
necessàries per a la correcta realització de les colònies, aquestes serien 
suspeses i en aquest cas es retornarien els pagaments realitzats a compte. 
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