
 

 
 
 
         Barcelona, 3 d’Abril 2012 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
A l’AACIC-CorAvant ja estem organitzant les VII  Colònies d’Estiu perquè els vostres fills i filles 
comparteixin experiències i gaudeixin d’uns dies de vacances a la natura: 
 
DATES: Del diumenge 1 de juliol al diumenge 8 de juliol. 
LLOC: Casa de colònies La Coma a Sant Guim de Freixenet (www.colonieslacoma.com). 
ORGANITZA: Associació Cal Graells i l’AACIC-Coravant 
EDATS: De 6 a 18 anys. 
NUMERO DE PLACES: 30 
 
Tenint en compte la bona valoració que van tenir les colònies de l’any passat tant per part dels participants, 
com per les famílies com, fins i tot pels organitzadors aquest any us oferim de nou  activitats terapèutiques 
amb cavalls que afavoreixen les capacitats d’autoestima i responsabilitat d’infants i adolescents. Les 
activitats amb cavalls es faran de nou a Cal Graells, a Calaf (www.calgraells.com) i els desplaçaments seran en 
autocar. Els grups de grans aniran cada dia a l’hípica i els grups de petits i mitjans  en dies alterns. També hi 
haurà, com sempre, excursions, tallers, jocs, gimcanes i d’altres sorpreses! 
 
COST PER PARTICIPANT: 
Aquest any hem aconseguit prou aportacions econòmiques per poder mantenir els preus i garantir la qualitat de 
les colònies. També podrem oferir el suport econòmic de la segona plaça a aquelles famílies amb dificultats 
econòmiques per cobrir el cost total que ho considerin i es valori.  
 
No socis o socis amb quota inferior a la recomanada*    825€  

Socis amb quota recomanada* de 6 a 12 anys    250€ 

Socis amb quota recomanada* de 13 a 18 anys   300€ 

* Quota  recomanada: 25€ semestral o 50€ anuals, tal i com va aprovar l’Assemblea de l’AACIC l’any 2002.  
 
CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ: Cada participant amb cardiopatia podrà venir amb 1 acompanyant,  
preferentment un germà o germana.  
 
INSCRIPCIONS:  
Associació Cal Graells, del  7 al 31 de Maig, truqueu al 636965808  i demaneu per la Maite Estany (9:00 a 
14:00  i de 16:00 a 19:00). Les places són limitades per ordre d’inscripció 
Un cop tancat el període d’inscripcions es podrà valorar les peticions de suport econòmica de la  segona plaça 
que s’hagin rebut.  
 
 
Si voleu més informació, fer una consulta o una petició de suport econòmic podeu trucar al telèfon de 
l'AACIC CorAvant  661255717/93 458 66 53 (de 9:00h a 16:30h) i demanar per l’Àngels Estévez. 
 
Convençuts de que us agradarà la proposta, us saludem afectuosament. 
 
 
 
 
Equip Tècnic de l'AACIC CorAvant 
 
 
 
 
Organitza:        Patrocina:  
 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.colonieslacoma.com/
http://www.calgraells.com/

