
 

COLÒNIA SANT ELOI A GERRI DE LA SAL 
TANDA DEL 14 AL 25  DE JULIOL 

REUNIÓ 
Dilluns, dia 12 de Juliol 

A 2/4 de 10 (9’30) del vespre 
EDIFICI PARROQUIAL 

Plaça Major, 2 

 
 

Benvolguts pares i mares, 
 
L’Equip de Monitors de la Colònia Sant Eloi us vol fer un seguit de recomanacions 
que us poden ser útils: 
 

A l’Estació d’Autobusos 
v Sortirem de l’Estació d’Autobusos a les 8:30 del matí. 
v Si el nen o nena es mareja sovint cal dir-ho als monitors i és de menester 

que es prengui quelcom contra el mareig. 
v S’ha de portar l’esmorzar i el dinar del primer dia, en una bossa de plàstic i 

en un lloc separat de la motxilla. 
v El dia de marxar cal que es posin la camiseta i el fulard de la Colònia St.Eloi 

i un calçat còmode per caminar. (En cas de no tenir la samarreta que se’n 
posin una qualsevol de color blanc). 

v Els monitors vetllaran pels diners que els pares els donaran el dia de 
marxar. A tal efecte hi haurà un monitor encarregat de recollir-los a 
l’Estació aquest mateix dia. És aconsellable que dipositin els diners en un 
moneder. 

v No els doneu més de 15€ (1663’86 pts) – la quantitat que doneu al vostre fill 
o filla molt millor si li podeu donar en canvi -. Per l’hora d’esmorzar, en cas 
que vulgueu, doneu-los diners per a comprar alguna beguda. 

v Els medicaments i les indicacions relatives als mateixos (aplicació, dosis, 
etc.) han de ser donades al monitor delegat d’aquesta feina a l’Estació. 
Entregueu-los, a ser possible, en una bossa o un sobre amb el nom del nen o 
nena. 

v Si el nen o nena porta ulleres o lents de contacte, cal portar-ne un joc de 
recanvi i donar-les al monitor delegat dels medicaments a l’estació. 

 

Al preparar la motxilla 
v A l’hora de fer la motxilla, col·loqueu la tovallola de bany i el banyador a dalt 

de tot de la motxilla per tal que en el moment d’arribar a la Colònia si el seu 
fill o filla vol banyar-se pugui fer-ho sense haver de desfer tota la motxilla. 

v A l’hora de fer la motxilla és MOLT IMPORTANT que el nen o nena estigui 
davant o al menys sàpiga la roba que porta – és recomanable que la portin 
apuntada en un paper.  

v Ha de portar la roba marcada. 
v Ha de portar un llençol vell pels matalassos. 
v Ha de portar agulles d’estendre roba. 



v Ha de portar un plàstic gran. 
v Referent als estris de menjar, els plats no poden ser de vidre i, sobretot, 

tots els estris han d’anar marcats amb el nom o les inicials del seu 
propietari. 

v Cada nen o nena ha de portar una samarreta de color blanc. 
 

Cartes i postals 
v Les cartes i postals que els infants han d’enviar ja han de portar: segell, 

adreça i codi postal. 
v L’adreça de la Colònia és: 

COLÒNIA SANT ELOI 
25590 Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) 

(Lleida) 
 

Altres punts importants 
v NO els doneu menjar pel llarg de l’acampada (galetes, pipes, xiclets i 

similars). 
v Els nens i nenes NO poden portar ganivets, matxets, encenedors ni 

qualsevol estri similar perillós. 
v NO es pot portar ni telèfons mòbils ni Gameboys o similars 
v És MOLT IMPORTANT que els pares NO truquin a no ser que sigui cas de 

necessitat. 
 

Dia  de Pares 
v Recordeu que l’arribada dels pares l’últim dia ha de ser a partir de les 11 del 

matí. 
v Si no disposeu de vehicle propi i volguéssiu assistir el dia de pares, 

comuniqueu-li a Mn. Camprubí o digueu-nos-ho a la reunió per tal que puguem 
prendre nota. 

 

En cas d’urgència 
v En cas d’urgència podeu trucar al 630 15 62 07 (Marc) o al 608 22 12 63 

(Mn.Camprubí). 
 

Targeta Sanitària 
v La nova normativa obliga a presentar la targeta sanitària original al 

presentar-se al Centre d’Assistència Primària (CAP) o al adquirir 
medicaments. Per aquest motiu és imprescindible que el nen o nena porti la 
targeta original. El monitor encarregat dels medicaments la guardarà fins el 
dia de tornada per si fos necessària. 

 
Us recordem que per a qualsevol consulta que vulgueu fer-nos farem una reunió 
el proper dilluns dia 12 de juliol a 2/4 de 10 del vespre a l’Edifici Parroquial    
(Pl. Major, 2). 
 

Molt cordialment 
L’EQUIP DE MONITORS 


