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qui SOM
El Club Esportiu Pyrene som una entitat que estimem el Pirineu i facilitem que tothom el descobreixi. Organitzem activitats durant tot l’any, amb esquís,
a cavall, en bicicleta o a peu, procurant respectar la natura. Tenim seu a Cerdanya.
Som conscients de la qualitat educativa de les nostres accions. Les experiències que proposem són úniques i sabem que perduraran en els protagonistes
de les colònies generant valors, comportaments i estils de vida.
Inscrita pel Consell Català de l’Esport al Registre d’Entitats Esportives amb número 16348 i al Cens d’Organitzadors d’Activitats Físicoesportives en el
Medi Natural del Consell Català de l’Esport amb núm. C-426.

El juliol 2016 vàrem inaugurar el Campament Sostenible Pyrene. Avui ja
consolidat, l’experiència és total: més muntanya, més natura i sense impacte
ambiental :)
Està situat a 1.900 metres d’alçada, a l’agradable Pla de Fontanera, enmig del
bosc de pi negre de Guils, envoltat de llacs i cims de 3.000 metres.
Comptem amb les instal·lacions de l’Estació d’Esquí Nòrdic Guils-Fontanera per
al nostre ús exclusiu. La Casa Restaurant compta amb un ampli solarium
exterior entarimat, una cuina professional, lavabos i un gran menjador amb
llar de foc on fer-hi els àpats en cas de pluja.
Esmorzem, dinem o sopem en plena natura si fa bo. Tocant a la Casa Restaurant
tenim taules i bancs de fusta protegits del sol amb veles durant el dia i
il·luminats a la nit.
A 20 metres disposem 4 tendes de 25 places cadascuna on dormim
en lliteres il·luminades amb energia solar al vespre.
Guardem la roba en caixes individuals i les maletes, les bicis, els
cascs o les selles… als magatzems.
Hem construit 6 dutxes d’aigua calenta gràcies a plaques solars.
És increïble dutxar-se enmig del bosc!
El campament té el perímetre protegit de vaques, cabirols o
cavalls amb una tanca de fusta.

EL CAMP BASE

CAMPS & TORNS
noparentals

MÍLIES mo
5% DESCOMPTE FA

TE FAMÍLIES
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in english!
WILD
ADVENTURE

AVENTURA JÚNIOR

BIKE CAMP
in english!

NOMBROSES

DGE23JUN
DS29JUN

DGE 30J UN
DS0 6JU L

DGE07JUL
DS13JUL

DGE 14J UL
DS2 0JU L

DGE21JUL
DS27JUL

420 €

420 €

420 €

420 €

420 €

399 €

399 €

399 €

399 €

399 €

BIG BIKE

BIKE JÚNIOR

420 €

420 €

TRAVESSA JÚNIOR

GRAN TRAVESSA

420 €

420 €

BIG BIKE i
bike júnior

420 €

7
TRAVESSA 7x
EQUITACIÓ
MINAIRONS

420 €

INICIACIÓ

PERFECCIONAMENT

INICIACIÓ

PERFECCIONAMENT

575 €

575 €

575 €

575 €

420 €

420 €

420 €

420 €

L’EQUIP
ÈLIA SICÍLIA (20/06/198
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CONOR NALLY (15/03/1997)
Enamorat de les muntanyes i la natura, sobre
dos rodes o escalant parets impossibles. Ha
participat a curses de bicicleta de muntanya des
de fa 10 anys, i ha estat guanyador de les
Cyclocross Series d'Escòcia, encara que quan
més gaudeix és pedalejant per passar-ho bé.
Estudiant a la Universitat d'Edimburg la
Llicenciatura d'Astrofísica.

RAÜL CAVALLER (18/03/1977)
Llicenciat en CAFE per l’INEFC de BCN,
especialista en activitat física al Medi Natural.
Ha creat múl tiples programes per a nens, joves
i adul ts amb bici, motivat per les possibilitats
de trobada de la natura, els altres i un mateix
que es dónen pedalant. És actualment Director
de les Colònies d’Estiu Pyrene.

MARIA XANDRI (02/08
/1990)

Lli ce nc iad a en CA FE pe r la
Un
Ba rce lon a i Me str e d’E du ca ive rsi tat de
ció Fís ica pe r la
Un ive ris tat Eu ro pe a de Ma
dr id. Tre ba lla
ac tua lm en t co m a pr ofe ss
ora d’E du ca ció Fís ica
am b alu mn es de ES O i BA
T. Es pe cia lis ta en
ac tiv ita ts en el me di na tur
al,
tre kk ing i tra il ru nn ing . Ha ap as sio na da de l
rec or reg ut
Su da mè ric a en bic icl eta , pa
rti cip an t co m a
vo lun tàr ia a es co les i or ga
nit za cio ns loc als .

HELENA SALVANY (06/01/1994)
Llice nciad a en CAFE per la Univ ersit at de
Perp igna n Via Dom itia (Fon t Rom eu), Tècn ic
Espo rtiu d’Es quí Alpí i mon itora de Lleu re. Viu
i treba lla a la mun tany a, la seva pass ió, fent- hi
de mon itora d’esq uí alpí, esqu í de mun tany a i
trail runn ing.
Ama nt de la dans a, disci plina de la qual tamb é
n’era profe ssor a.

JORDI GOSA (06/07/1992)
Nascut a Bellver de Cerdanya i amant de la
bicicleta, l’esquí, i l’escalada, coneix cada
pam dels boscos i muntanyes de la Cerdanya.
Educador Social per la Universitat de
Barcelona, Tècnic Esportiu d’Esquí Alpí i
monitor de lleure, actualment estudiant de
Tècnic d’Alta Muntanya i Animació
d’activitats físico-esportives.

5)
SAM SOLÀ (15/04/199

up s al Me di Na tur al,
Tè cn ic en Co nd uc ció de Gr
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m a vo lun tar i.
la Índ ia, on ha tre ba lla t co

ORIOL MARIMÓN (20/03/1995)
Tècnic en Conducció d’Activitats
Fisicoesportives en el Medi Natural i Tècnic
Superior d’Esports pel CIC de Barcelona.
Actualment cursant el 2on nivell de Tècnic de
Mitja Muntanya. Amant de la natura més
verge, troba l’essència caminant
senzillament, corrent, escalant o pedalant per
les muntanyes.

STANLEY NUTTER (20/02/1997)
Nascut a London, on estudia al North West
Kent College. Ciclista de ben petit, és membre
actiu del Herne Hill Youth Cycling Club, amb
qui practica totes les modalitats imaginables
sobre les 2 rodes. Apassionat de la música,
forma part del Lewisham Concert Band.

RAÚL ALTAMIRANO

(25/06/1988)

Na sc ut a Va lèn cia , és un gr
an am an t de la
bic icl eta i l’e qu ita ció , viu
am b pa ssi ó tot es les
ac tiv ita ts qu e es du gu in a
ter
na tur al els 36 5 die s de l’a me en un en tor n
ny . És tèc nic en
Co nd uc ció de Gr up s en el
Me di Na tur al.

MARTA MORÁN (07/03/1980)

ALBERT GOSA (13/04/1996)

Nascut a Bellver de Cerdanya i gran amant de
les muntanyes i l’activitat física, és Tècnic en
Conducció de Grups al Medi Natural i Tècnic
Esportiu d’Esquí Alpí. Professor d’esquí alpí a
l’hivern amb el Club Pyrene. Actualment
cursant el Grau Superior d’esports.

Nascuda a Blanes es diploma en Educació
Musical a través de la UB i fa el Postgrau
de Moviment en Educació a L’institut del
Teatre de Vic. És professora durant 6 anys
a l’Escola Municipal de Música de Mataró,
i educadora d’activitats i lleure al Campus
Xavi durant 10 estius. Actualment viu a
Andorra i imparteix classes de dansa
contemporània.

MANEL CASTELLVÍ (1

4/06/1999)

vit ats Fis ico Tè cn ic en Co nd uc ció d’A cti
al i ac tua lm en t
es po rti ve s en el Me di Na tur
d’A nim ad or
cu rsa nt el Gr au Su pe rio r
tiv es . Co mp ete ix en
d’A cti vit ats Fís iqu es i Ep or
sio na t de les cu rse s
cu rse s d’E sq ui Alp í i ap as
Gr an am an t de les
de mu nta ny a i de la BT T.
i so br eto t de la
mu nta ny es i de la na tur a
hiv ern s i es tiu s.
Ce rd an ya on pa ssa tot s els

MIREIA FOWLER (14/02/1985)
Amb un peu a Cerdanya i l’altre al Colorado,
és una apassionada de les muntanyes i la
natura. Estudiant de Belles Arts a la
Universitat de Barcelona, aporta a les
colònies la part més artística.

MERITXELL GARCIA
(12/03/1977)
Llicenciada en CAFE per l’INEFC de BCN, ha
desenvolupa t durant més de 20 anys
programes de turisme actiu i educació a la
Cerdanya. Responsable de coordinar els
Premis Esforç.

ÈLIA BONADA (16/03/1984)
Llicenciada en CIències de l’Activitat Física
i l’Esport, amb màster en Educació és
amant de les activitats outdoor, del bàsket
i de viatjar. Monitora d’Esquí Alpí amb el
Club Pyrene als hiverns, viu entre la
Cerdanya i Osona.

TONI MASEGOSA (14/
02

/1985)

An do rrà de ca p a pe us pa
ssa de l fre d de l no rd a
la ca lor d’A nd alu sia on es
tre
en An im aci ó d’A cti vit ats Fís u el Gr au Su pe rio r
iqu es i Es po rti ve s,
la ca rre ra de ME F i el Gr au
Mi g d’E sq uí Alp í.
Via tge r de s de jov e viu i
tre ba lla 3 an ys a
Ca na dà . Ac tua lm en t és pa
re d’u n pe qu e i
ins tru cto r d’e sq uí alp í a Gr
an ad a.

ANDREA YEBRA
(07/03/1980)
Tècnica en Conducció d'Activitats
Fisicoesportives en el Medi Natural per
l’INS Al t Berguedà de Bagà. Amant de
l'educació i els cavalls, Treballa en
diferents programes on els cavalls són els
protagonistes.

s
de 13 a 15 any
material personal de
cada participant

motxilla 40-50L + capelina que
cobreixi la motxilla
gorra + crema solar +
cantimplora
sac de dormir 0 ºC + funda de
bivac + màrfega + lot frontal
sabatilles esportives amb sola
de muntanya x 2
impermeable + anorak + jerseis
i pantalons llargs
got + plat + coberts de càmping
bastons (opcional)
banyador + xancletes + tovallola

420€
INCLOU

allotjament en Règim de Pensió
Completa, del sopar del primer
dia, al dinar de l’últim dia
desplaçaments interns
assegurança accidents
material per les activitats
monitors les 24h del dia

s
de 15 a 17 any
material personal de
cada participant

motxilla 40-50L + capelina que
cobreixi la motxilla
gorra + crema solar +
cantimplora
sac de dormir 0 ºC + funda de
bivac + màrfega + lot frontal
sabatilles esportives amb sola
de muntanya x 2
impermeable + anorak + jerseis
i pantalons llargs
got + plat + coberts de càmping
bastons (opcional)
banyador + xancletes + tovallola

420€
INCLOU

allotjament en Règim de Pensió
Completa, del sopar del primer
dia, al dinar de l’últim dia
desplaçaments interns
assegurança accidents
material per les activitats
monitors les 24h del dia

TERMES i CONDICIONS
El Club Esportiu Pyrene us presentem les Colònies d’Estiu Pyrene! Una proposta
que va néixer l’any 2010 i que fusiona la filosofia dels camps de treball, l’educació
no formal i les colònies d’estiu.
Proposem la corresponsabilitat dels participants en l’èxit del programa, combinant
l’esforç, l’aprenentatge i la diversió. El nostre objectiu és proposar situacions que
facilitin l’aprenentatge a través de l’experiència. Simulant un campus universitari, en
un mateix espai i sota unes activitats comunes (àpats, jocs de nit, excursions...) els
participants trien 1 camp entre 6 possibles.

3. Com arribar-hi?

Amb cotxe per la N-260 des de La Seu d’Urgell o per l’E-9 des de Manresa (via Túnel del
Cadí) per arribar a Puigcerdà i, aleshores direcció Saneja per arribar a Guils de
Cerdanya. Des de Guils, seguir les indicacions cap a l’Estació d’Esquí Nòrdic Guils
Fontanera.
Amb autocar: Alsina Graells, parada a Puigcerdà.
Amb tren: línia R-3 de Barcelona a Puigcerdà (anirem a recollir a l’estació de Puigcerdà
als nois/es que ho demanin).
Coordenades UTM: 31 T 405043 4701324

Coordenades GMS: 42 27 30.4N, 01 50 42.4 E

4. Equipament
1. Qui i On som?

El Club Esportiu Pyrene som una entitat que estimem el Pirineu i el posem a l’abast de
tothom. Organitzem activitats durant tot l’any, amb camp base a La Cerdanya. Inscrita
pel Consell Català de l’Esport al Registre d’Entitats Esportives amb núm. 16348 i al Cens
Organitzadors Activitats Físicoesportives en el Medi Natural amb núm. C-426.
Les Colònies Estiu Pyrene les portem a terme un equip àmpliament experimentat de
professionals de l’educació i el moviment i, alhora especialistes dels monogràfics que
realitzem.
El Campament Sostenible Pyrene està situat a la base de l’Estació d’Esquí nòrdic de
Guils-Fontanera. Ubicat a l’agradable Pla de Fontanera a 1.900 metres d’alçada, enmig
del bosc de pi negre de Guils de Cerdanya, envoltats de llacs i cims de 3.000 metres.
Comptem amb les instal·lacions de l’estació per al nostre ús exclusiu. La Casa
Restaurant, amb un ampli menjador per fer-hi els àpats en cas de pluja, una cuina
professional gran i moderna, magatzems i wc’s. Tenim taules i bancs protegits del sol
amb veles i il·luminades per la nit, tocant a la Casa Restaurant. A 20 metres disposem 4
tendes de 25 places cadascuna, on dormim amb lliteres. Les tendes estan il·luminades
amb energia solar. Hem construit 6 dutxes d’aigua calenta gràcies a plaques solars.
El campament té el perímetre protegit de vaques, cavalls o cabirols amb un tancat de
fusta.

2. Quan comencem i acabem els torns?

Comencem els diumenges a les 18h i acabem els dissabtes a les 16h.

(recomanable portar-ho tot marcat amb el nom del participant)
• Motxilla petita de 15 a 25L (per dur les coses de cada dia).
• Roba: pantalons curts, samarretes, xandall llarg, impermeable, mudes i mitjons.
Forro polar i anorac per les excursions a muntanya.
• Roba bany: banyador, xancletes, tovallola.
• Calçat esportiu i de muntanya, gorra pel sol i crema solar.
• Pijama, esterilla o aïllant i sac de dormir temperatura 0ºC.
• Lot o llanterna (recomanable tipus frontal).
• Necesser: pinta, raspall i pasta de dents, sabó de dutxa.
Recordeu COMPLETAR l’equipament amb el MATERIAL PERSONAL NECESSARI de cada
camp. Els participants que es quedin a 2 camps o més tenen el servei de bugaderia
gratuït.
NO ESTÀ PERMÈS PORTAR CONSOLES NI TABLETS. TAMPOC TELÈFONS MÒBILS DURANT
LES COLÒNIES. Si arribeu en tren o avió i veniu amb telèfon mòbil per facilitar la
logística, en arribar al campament es guardarà a l’oficina.

5. Trucades de pares i mares
Només estan permeses les trucades si et quedes a 2 camps, trucant el dissabte de 18h a
20h al telèfon +34 659 642 794 (Raül Cavaller). PER QUALSEVOL URGÈNCIA, o consulta
que tingueu durant la setmana podeu contactar-hi les 24h.

6. Assegurances i Atenció Mèdica

El Club Esportiu Pyrene disposa de l’assegurança d’accidents i l’assegurança de
responsabilitat civil obligatòries. Podeu consultar i demanar la còpia de l’original a
info@clubpyrene.com.
Al formulari d’inscripció us demanem acompanyar la inscripció amb 1 fotografia carnet +
la targeta sanitària, podeu pujar-les a la vostra àrea d’usuari.
Per a l’atenció sanitària comptem amb el Centre d’Atenció Primària a Puigcerdà i
l’Hospital Comarcal de Puigcerdà (a 13,5 km).
D’acord amb el decret 225/96 de la Generalitat de Catalunya els responsables (director,
professors i monitors) no administraran fàrmacs ni utilitzaran materials o mitjans
sanitaris que suposin invasió dels teixits corporals. Així, no es subministrarà als
participants cap mena de fàrmac sense el consentiment dels seus pares o tutors legals, i
d’acord amb la seva prescripció mèdica, que haureu de fer-nos arribar amb la resta de
documentació a l’adreça electrònica info@clubpyrene.com.
En cas que el participant tingui alguna lesió o minusvalia que l'impossibiliti practicar
algun tipus d’activitat, serà la responsabilitat dels pares informar-ne a la direcció de les
colònies.

7. Alimentació

Es faran els àpats a la Casa Restaurant Guils Fontanera, amb cuina pròpia i cuiner
professional sota l’organització del Club Pyrene. La dieta és variada i equilibrada,
distribuïda en esmorzar, dinar, berenar i sopar. Es té en compte el desgast energètic
extra dels participants que suposen a la realització de la majoria de les activitats, així
com les necessitats calòriques de cada edat. Es respectaran les dietes específiques
relatives a al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, així com les dietes especials per
motius religiosos o ideològics. Els dinars o sopars que es realitzin fent excursions o
activitats (pic-nic) compleixen amb les normatives relatives a la higiene i la seguretat
alimentària. Els aliments són de proximitat, frescos i molts d’ells ecològics.

8. Diners

Recomanem no portar diners al campament. Com a màxim 10 euros pel dia que baixem a
la Seu si volen comprar un gelat o record. El Club Esportiu Pyrene no es responsabilitza
de la pèrdua o substracció dels diners que pugui portar cada participant.

10. Normes de convivència
Per garantir el respecte als altres, a les instal·lacions i el material, així com pel correcte
funcionament de les activitats els participants actuaran d’acord a les normes de
convivència establertes pel Club Esportiu Pyrene.

11. Cancel·lació o modificació de les activitats
El Club Esportiu Pyrene es reserva el dret de cancel·lar o modificar qualsevol de les
activitats descrites en els programes si les condicions meteorològiques, de condició
física i/o l’actitud dels participants poden constituir un risc per a la seguretat dels
mateixos participants o dels altres companys.

12. Devolucions
Es retornarà la meitat del import abonat en concepte de bestreta quan hi hagi causa
major que impedeixi la participació a les Colònies d’Estiu Pyrene, justificada amb un
informe mèdic o similar [la bestreta és un 30% aprox. del cost total dels programes].
No es retornarà la bestreta de la reserva de plaça, ni el 75% restant en cas de que la no
realització del camp no sigui justificada amb un informe mèdic o similar.
Es retornarà l’import proporcional dels dies no realitzats de les colònies només quan el
Club Esportiu Pyrene no pugui prestar els serveis contractats. En cas d’abandonar el
campament per voluntat pròpia o per conducta incívica el Club Esportiu Pyrene no farà
cap tipus de devolució.

13. Protecció de dades
D’acord amb la normativa vigent aplicable el Club Esportiu Pyrene no utilitzarà les dades
dels participants per altres serveis que no siguin la seva comunicació corporativa i/o
l’anunci dels seus productes. Fent la inscripció i clickant la casella ACCEPTES aquests
TERMES i CONDICIONS i dones el permís explícit per la difusió de qualsevol de les
imatges dels teus fill/s o tutelat/s que es captin durant les Colònies d’Estiu Pyrene. Si
no voleu que els vostres fills surtin a les imatges públiques feu-nos-ho saber a
info@clubpyrene.com.

9. Desplaçaments interns

Els 6 camps es realitzen des del Campament Sostenible Pyrene, requerint per activitats
especials el desplaçament amb vehicles de 9 places del Club Esportiu Pyrene, o bé amb
serveis de taxi externs contractats per a tal efecte.
+34 659 642 794
www.coloniesestiupyrene.com

Objectiu 🚀 Pirineu!
CLUB ESPORTIU PYRENE
Campament Sostenible Fontanera - Cta. de la Feixa, s/n Guils de Cerdanya (Girona)
NIF: G-25763905 - Registre Entitats Esportives núm. 16348
T. +34 659 642 794 // info@clubpyrene.com
www.coloniesestiupyrene.com

