
 

 

INFORMACIÓ VOLUNTARIAT JOVE D’ESTIU 2021  

CASAL DEL JOVENT 
Prats de Lluçanès - Juliol de 2021 

 

 

QUÈ FAREM AL VOLUNTARIAT JOVE? 

La programació d’aquesta edició del Voluntariat Jove s’ha elaborat tenint en compte els criteris i les 
restriccions que venen marcades per la pandèmia i que garanteixin poder realitzar l’activitat de 
manera segura. 
No es podran fer les activitats inter-generacionals com s’havien fet altres anys amb els nens i nenes 
de La Pitota o amb la gent gran del Centre de dia, però si que podran conèixer altres activitats de 
voluntariat com les que duen a terme al banc dels aliments o els voluntaris que tenen cura del santuari 
de Lourdes. 
Com cada any, al final del voluntariat es farà un acte de cloenda obert a les famílies i amics.  
 

Pel bon desenvolupament del Voluntariat Jove, cal que totes les persones participants signin el full 
de compromís (document adjunt). 
 

  ACTUACIÓ A LA CARRETERA DE SABADELL 

Enguany, el voluntariat es dedicarà a arreglar l’entrada al poble per la Carretera de Sabadell. Arranjant 
l’enjardinat de la mitjana i pintant els bancs que hi ha a la zona. 
 

CALENDARI 

El voluntariat d’enguany, es durà a terme els dimarts, dijous i divendres de les 10:00 a les 13:00 i el 
punt de trobada serà al Casal del Jovent. 
 
Cada setmana dedicarem 1 dia a l’actuació de la Carretera de Sabadell, 1 dia a una activitat esportiva i 
un dia a una activitat extra que pot ser una gimcana o la visita al banc dels aliments.  
El divendres 9 de juliol, l’activitat serà a la tarda. Farem una sortida amb bicicleta per anar a berenar 
a algun lloc de l’entorn de Prats que decideixin els mateixos joves. 
 

A més a més, la nit del 22 al 23 de juliol, farem una acampada a la Font del Xambó. Enguany, encara 
no es recupera l’acampada que es feia amb joves de tot el lluçanès, però si que hem volgut fer-la a 
nivell de poble pels i les joves que participin al voluntariat. Rebreu informació i inscripció a part. Per 
participar-hi, cal que porteu l’autorització signada i que ens indiqueu si podreu portar tenda. 
Qualsevol canvi en el calendari, s’informarà amb antelació prèvia.  
 

Podeu veure el calendari de tot el Voluntariat al document adjunt. 
 

QUÈ CAL PORTAR? 

Cada dia heu de portar: 
• Roba còmoda i fresca. Els dies que es faci l’actuació a la Carretera de Sabadell, es recomana 

portar roba que es pugui tacar. 
• Calçat adequat. Els dies d’activitats esportives es recomana dur calçat tancat, per seguretat. 
• Gorra i protecció solar.  
• Aigua i esmorzar. Recomanem portar una motxilla, ja que ens desplaçarem sovint d’ubicació.  

 

El divendres 9 de juliol haureu de portar material extra: 
• Bicicleta i casc. Si no en teniu i no podeu aconseguir-ne una, aviseu-nos amb antelació i 

mirarem de trobar una solució. 
• Berenar. 

 

 
 



 

 

 
Per a l’acampada jove del 22 de juliol, també necessitareu: 

• Pijama. 
• Un jersei. 

• Sopar fred (entrepà o carmanyola) 
• Tenda (a compartir) i sac de 

dormir. 

• Una muda per a l’endemà. 
• Llanterna. 

 
 

EN CAS D’EMERGÈNCIA... 

Si els familiars necessiteu contactar urgentment amb els monitors, podeu trucar al 659.726.555. 

 


