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• L’activitat  consisteix  en  realitzar  un  intercanvi  entre  joves  altempordanesos  i  joves  de  la  comarca  de  La
Noguera. A fi d’aconseguir crear un espai de trobada que afavoreixi l'intercanvi d'experiències i l'enriquiment
mutu a través d'activitats de lleure.

• Aquest projecte va dirigit a les persones joves de les comarques de l'Alt Empordà i de La Noguera. L’activitat
està oberta a joves d’entre 15 i 21 anys.  Es tracta d’una activitat dirigida, tot i que hi haurà diferents moments
en els quals els joves podran actuar lliurement. Tanmateix  hi haurà monitors i responsables de l’activitat al
llarg de tota la sortida. 

• El dia 1 de juliol de 2019, a les 8:00h del matí sortirem tots plegats amb autocar des de l’estació d’autobusos
de Figueres. Per respecte als altres companys/es, preguem puntualitat.  La tornada està prevista el dia 5 de
juliol a les 15:00h al mateix lloc de sortida, és a dir, a l’estació d’autobusos de Figueres. 

• A moda de resum, del dia 1 al 3 de juliol estarem a la comarca de La Noguera, i a partir del 3 i fins el dia 5 a la
comarca de l’Alt Empordà. En ambdós comarques realitzarem activitats lúdiques, culturals, d’oci i lleure. 

• Per apuntar-se a la sortida cal omplir el full d'inscripció, i si és menor omplir també l'autorització paterna, i
portar-ho juntament amb els 50€ i  les les fotocopies del DNI i  de la Tarja del Servei Català de la Salut, a
l'Oficina de Jove de l’Alt Empordà que es troba al c/ Anicet de Pagès núm. 2 de Figueres.

• A la sortida caldrà portar: DNI i Tarja Sanitària, així com calçat adequat per caminar, roba còmoda, una motxilla
petita per a fer excursions, cantimplora, esmorzar del 1r dia, banyador, tovallola, necesser, lot,  sac d’estiu,
crema solar, mudes i roba d’abric.  Es recomana no portar objectes de valor, i en cas que es faci malbé o es
perdi algun d’aquests, l’organització no se’n farà responsable. 

• Els  monitors/es  acompanyants  i  els  responsables  de  les  activitats  us  informarem del  funcionament   dels
horaris  i  activitats  que  durem  a  terme.  Recordeu  respectar  sempre  les  indicacions  dels  monitors/es
acompanyants pel benestar global del grup.

• El període per inscriure's comença el 6 de maig de 2019 i finalitza el 21 de juny de 2018 o abans en el cas
d’exhaurir les places. A partir d’aquest moment s’obrirà una llista d’espera per a suplir possibles baixes.  Un
cop realitzat el pagament i reservada la plaça, no es retornarà l’import efectuat excepte per causes mèdiques i
amb el justificant corresponent.

• El preu de la sortida inclou el transport, els àpats, les activitats, el monitoratge, i l’assegurança.  

• Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l'Oficina Jove de l’Alt Empordà amb les dades que
apareixen a peu de pàgina.

INFORMACIÓ

OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ 
C/ Anicet de Pagès, 2 · aserra@altemporda.cat · 972 67 37 28 · 661 88 26 16
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