Saps què és el que està en

CATE
COLÒNIES
- 2022 -
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VINE A DESCOBRIR-HO
AMB L'

IGNASI
del 2 al 10 de juliol
Casa de colònies EL MOLÍ DE LA RODA
- Veciana, Anoia -

CATECOLÒN1E8
Catecolònies
Una setmana de colònies per a nois i noies de
catequesi, escolans i grups de famílies des de
2n de primària fins a 2n d'ESO a la casa de
colònies El Molí de la Roda situada a Veciana,
comarca de l'Anoia (Al costat del Casal La Salle).

Preu

*Per a beques totals o parcials de les
colònies, contactar amb Mn. Abel.

250€
10% de dte. al 2n germà - 15% de dte. al 3r germà

Per inscriure's s'ha de fer un primer pagament
de 50€ durant el procés de pre-inscripció. La
resta del pagament pot fer-se posteriorment.
L'ingrés dels imports s'ha de fer al número de
compte de "La Caixa":
ES86-2100-0081-97-0200354687

El resguard de les transferències es podrà
afegir al moment de fer la inscripció a través
del web o s'haurà de fer arribar a l'email
catecolonies.bsolsona@gmail.com

Ruta Catecolònies

Mossens, religioses, religiosos i
catequistes de la parròquia

Per inscriure's a la ruta, ho haureu de fer a
través del mateix web d'inscripció.

Zona Nord
Anna Montraveta Clotet (648895885)
amontravetaclotet@gmail.com

Manresa
Molí de la Roda

Inscripcions mitjançant la pàgina web de les
Catecolònies:

www.catecolonies.com
PERÍODE DE PRE-INSCRIPCIÓ
del 8 d'abril al 5 de juny de 2022
Quedaràs inscrit quan omplis el formulari al
web i facis el primer pagament de 50€

LES PLACES SÓN LIMITADES!
No perdis l'oportunitat!

+ informació

Tots els nois i noies de 6é de primària a 2n
d'ESO (cursat durant el 2021-22) tindran
l'oportunitat de començar les Catecolònies amb
una ruta els 3 dies previs: del 30 al 2 de juliol.

El preu de la ruta és de 30€ que
caldrà afegir-los a l'últim pagament
d'inscripció de les Catecolònies.

Inscripcions

Segueix les
nostres
aventures a...

Zona Sud
Mn. Abel Trulls Noguera (680968737)
atrullsn@hotmail.com

O bé pots enviar-nos un email a
catecolonies.bsolsona@gmail.com

@catecolonies

