
 

 

 

22a. edició ESTADES ESPORTIVES KANYA  
PIRENAIKA 2021 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

Presentem les estades esportives de Kanya Pirenaika on tornarem a gaudir de l’esport i la 

natura durant una setmana. 

Seguidament, us informem de tot el que heu de saber per aquestes estades. 

 

INSTAL·LACIÓ 

 

ESTERRI D'ÀNEU, ens allotjarem en el càmping Aigüestortes Càmping Resort 
 
DATES 

 
Arribada 4 de juliol de les 16 a les 20 hores per grups de convivència. 
Sortida 10 de juliol de les 16 a les 17hores. 
 

A QUI VA DIRIGIT 

 
Nascuts/des del 2005 al 2012  
Places limitades a les 80 primeres inscripcions.  
 

MESURES COVID-19 

 
Totes les activitats es faran amb grups de convivència, amb un màxim de 6 persones.  

https://www.aiguestortescampingresort.com/


 

 

Els espais comuns de menjar i dormir, també estaran organitzats amb aquests grups. 
 

Per aquesta edició i per tal d’evitar possibles contagis de Covid-19 durant 3 hores de 
viatge, no hi haurà servei d’autocar. 
És per això que el desplaçament tant d’anada com de tornada, anirà a càrrec de les 
famílies. 
 

ACTIVITATS 

 

MATÍ Ràfting, Descens de Barranc, Parc Aventura, 4x4 i trèquing per 

Aigüestortes, hípica, pont tibetà i del mico, rocòdrom, tir amb arc, 

paintball 

MIGDIA Piscina. 

TARDA  Poliesportiu, futbol o bàsquet (situacions reals de joc i campionats 

interns). 

VESPRE-NIT Jocs, temps lliure i disco-kanya. 

 

 

 

EQUIP TÈCNIC 

 
El poliesportiu, futbol o bàsquet amb monitors/es titulats i especialitzats del Consell Esportiu 
de l’Anoia. 
Els esports de natura amb monitors titulats i especialitzats del RAFTING LLAVORSI. 
 

INSCRIPCIÓ I PREU DE L’ACTIVITAT 

 
Inscripcions a partir del 31 de maig del 2021, obrirem les inscripcions a les 19 hores 
mitjançant un formulari Google i s'haurà de fer el pagament mitjançant transferència bancària 
com a molt tard el 2 de juny a les 15 hores, ho trobareu a www.ceanoia.cat  i a 
facebook.com/kanyapirenaika  
 
El preu amb tot inclòs és de 430 €.  
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddFUNwYEnM_wcK0et6U7yJYBR5tHXaafDSr36tk0_7_wxDpQ/closedform
http://www.ceanoia.cat/
file:\\ajuntament.net\arxius\pme\public\3%20CEA\CURS%2020-21\4.%20JOCS%20ESPORTUS%20ESCOLARS\1.%20INDIVIDUALS\1.%20ATLETISME\Alev�%20-%20Comarcal\facebook.com\kanyapirenaika


 

 

CONTACTE 

 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: alexey@ceanoia.cat (Alexey Domènech) o bé 

trucant a les nostres oficines al 93 803 19 50 extensió 2411. Horari de dilluns a divendres de 

8:00h a 15:00h. 
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