VACANCES EN FAMÍLIA

Proposta de vacances de la XARXA NACIONAL D’ALBERGS DE CATALUNYA per a famílies amb fills i filles menors de 18 anys

SEGONA CONVOCATÒRIA 2017

VACANCES EN FAMÍLIA
L’allotjament als albergs és una opció ideal per a la descoberta del seu entorn i per fer-hi nombroses activitats. Una part essencial de la xarxa d’albergs de Catalunya és la funció social que
tenen encomanada. Els albergs acullen tota mena de programes perquè en puguin gaudir els
joves, els escolars, el teixit associatiu i les famílies.
Partint d’uns orígens i principis de servei social propi de la filosofia alberguista, la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), disposa d’unes instal·lacions pensades per aprofundir en la relació i l’amistat entre alberguistes; la participació juvenil i els valors democràtics;
el coneixement i l’estimació pel territori, la cultura i el medi natural de Catalunya; el respecte al
medi ambient; el respecte a les persones amb diversitat funcional; l’estudi i l’aprenentatge pedagògic que suposa aprendre en el propi medi, l’aproximació humana i el servei a les persones.
Aquí s’emmarca el programa Vacances en família, un programa adreçat a famílies amb fills menors de 18 anys, que parteix d’una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut i els albergs de la XANASCAT, amb el suport de la
Direcció General de Famílies, amb l’objecte de potenciar el lleure familiar fomentant, com un aspecte educatiu, la convivència dels membres de la unitat familiar entre ells i la resta de famílies.
Com a novetat del programa, el 2017 plantegem un nou impuls social, tot incorporant-hi diferents subprogrames dirigits a famílies i col·lectius vulnerables –gestionats per entitats socials- i
a famílies extenses i famílies acollidores.
Així mateix podem anunciar també la incorporació a la XANASCAT i al programa Vacances en
família dels albergs Pau Casals-Canigó, de Prada de Conflent i Mas Pagès, de Sant Esteve de
Guialbes.
Per altra banda les tarifes 2017 es congelen i per tant seran les mateixes que l’any passat. A més
a més, introduïm una tarifa especial per a persones majors de 65 anys, amb l’objectiu de facilitar
les relacions familiars intergeneracionals. Els membres de la família majors de 65 anys també
podran gaudir del programa Vacances en família amb una tarifa especial del 50% de descompte en tots els serveis reservats.
Us animo a participar al programa Vacances en família 2017 i a gaudir de totes les novetats.
Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Els albergs de la XANASCAT
Els albergs de la XANASCAT estan ubicats per tot Catalunya, en indrets de gran interès turístic,
natural, històric i cultural per a la qual cosa són una opció ideal per a la descoberta del seu entorn i per fer-hi nombroses activitats.
Els albergs són instal·lacions idònies per gaudir del temps de lleure en família i on es promouen
els valors de la convivència, la tolerància i el respecte al medi ambient.
Disposen d’espais de jocs infantils, pensats i creats perquè els nens i nenes puguin desenvolupar
la seva capacitat psicomotriu, jugant i fent servir la imaginació. Són espais multijocs amb piscines
de boles, balancins, jocs de construcció i molta diversió perquè els més petits puguin jugar amb
tota seguretat, sempre amb la supervisió dels pares.
Cada família té la seva habitació, dotada de mobiliari senzill, però no es pot garantir que totes
les habitacions disposin de bany a l’interior, atès que l’assignació d’habitacions es fa de manera
automàtica segons el resultat d’un sorteig.
Els menjadors dels albergs són col·lectius; així doncs, les famílies han de portar-se el seu menjar
a taula i deixar-ho tot tal com ho han trobat. Parar i desparar taula resulta una activitat molt divertida per als més petits i, a la vegada, una forma d’aprendre un hàbit de manera recreativa.
La XANASCAT potencia la qualitat, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat en la seva acció i
gestió diàries, cosa que fa que obtingui, d’una banda, el certificat AMED, que acredita els albergs
com a promotors de la dieta mediterrània i l’activitat física, i, de l’altra, el Distintiu de qualitat
ambiental, atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a
totes aquelles instal·lacions que fan una gestió mediambiental correcta. En la mateixa línia, s’ha
elaborat un protocol d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i un servei d’assessorament dietètic
i nutricional amb l’objectiu de donar suport al personal de cuina dels albergs mitjançant formació, supervisió i adaptació dels menús a les necessitats específiques dels usuaris que pateixen
al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
Passeja per Catalunya en família i allotja’t als albergs de la XANASCAT!
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2. BANYOLES.
Banyoles

3. BERGA.
Berga

4. TORRE AMETLLER.
Cabrera de Mar

5. VILADOMS DE BAIX.
Castellbell i el Vilar

6. SANTA MARIA DEL
MAR. Coma-ruga

7. MONTSEC MUR.
Guàrdia de Noguera

8. MARE DE DÉU DE
LES NEUS. La Molina

9. LA SALA. La Pobla
de Lillet

10. LA VALIRA.
La Seu d’Urgell

11. EMPÚRIES.
L’Escala

12. JAUME I.
L’Espluga de Francolí

13. RESIDÈNCIA
ESPORTIVA ÀSTER.
L’Hospitalet de l’Infant

14. COSTA BRAVA.
Llançà

15. SANT ANASTASI.
Lleida

16. ANNA MARIA
JANER. Llívia

17. DEL CARME.
Manresa
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26. CAL PONS.
Puig-Reig

18. MAS DE LA COIXA.
Móra la Nova

19. RECTORIA DE LA
SELVA. Navès

20. PIC DE L’ÀLIGA.
Núria

21. TORRE MALAGRIDA.
Olot

22. PERE FIGUERA.
Planoles

23. L’ENCANYISSADA.
Poble Nou del Delta

24. PAU CASALS- NOU!
CANIGÓ. Prada de
Conflent

25. CA LA JEPA.
Prat de Comte

27. MOLÍ DE SANT
OLEGUER. Sabadell

28. LA VALL D’EN BAS.
Sant Esteve d’en Bas

29. ERA GARONA.
Salardú

30. MAS PAGÈS
Sant Esteve de
Guialbes

31. RUTA DEL FERRO.
Sant Joan de les
Abadesses

32. MÓNNATURA
PIRINEUS.
Son-Alt Àneu

33. DEL PALLARS.
Tremp

34. CANONGE
COLLELL. Vic

NOU!

Preus 2017
Tarifa General
26,90 €. Adults i joves majors de 13 anys
20,18 €. Infants de 7 a 13 anys
13,45 €. Infants de 4 a 6 anys
13,45 €. Majors de 65 anys NOVETAT!
Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys
Tarifa aplicable en els següents torns d’estada: Pont d’octubre i qualsevol torn de cap de setmana.

Tarifa Especial
28,80 €. Adults i joves majors de 13 anys
21,60 €. Infants de 7 a 13 anys
14,40 €. Infants de 4 a 6 anys
14,40 €. Majors de 65 anys NOVETAT!
Estada gratuïta per als infants de 0 a 3 anys
Tarifa aplicable en els següents torns d’estada: Pont de desembre.

Preus per persona i nit en pensió completa (10% IVA inclòs).
Activitats incloses en estades de torns superiors a dues nits.
Els torns de caps de setmana no inclouen activitats organitzades.

10%

Recordeu que si sou família nombrosa o monoparental podreu gaudir d’un 10% de descompte en la vostra
reserva. Caldrà indicar-ho en el moment de realitzar la preinscripció.

NOVA REDUCCIÓ PER A FAMÍLIES AMB INFANTS AMB GRAU DE DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT
NOVETAT!

15%

En aquesta 2a convocatòria s’amplia el ventall d’avantatges oferint un 15% de reducció* en
l’import total de la reserva per a aquelles famílies amb infants a càrrec amb grau de dependència o discapacitat reconegut en el moment de tramitar la preinscripció.
Per gaudir d’aquesta reducció, serà necessari indicar a la preinscripció el nom, cognoms i DNI o
NIE de l’infant amb grau de discapacitat o grau de dependència reconegut.
*Reducció aplicable als torns de “Vacances en Família – 2a convocatòria” que es realitzen en els albergs
gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut que disposen d’habitacions amb bany.

CASTELLBELL
I EL VILAR

COMA-RUGA

GUÀRDIA DE
NOGUERA

LA MOLINA

LA POBLA
DE LILLET

LA SEU
D’URGELL

L’ESCALA

L’ESPLUGA
DE FRANCOLÍ

L’HOSPITALET
DE L’INFANT

LLANÇÀ

Cap de setmana
Pont de la Diada
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Pont d’octubre
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Pont de desembre
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana
Cap de setmana

CABRERA
DE MAR

TIPUS D’ESTADA

2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

BERGA

NITS

BANYOLES

ENTRADA
01/09/2017
08/09/2017
15/09/2017
22/09/2017
29/09/2017
06/10/2017
12/10/2017
20/10/2017
27/10/2017
03/11/2017
10/11/2017
17/11/2017
24/11/2016
01/12/2017
06/12/2017
15/12/2017
12/01/2018
19/01/2018
26/01/2018
02/02/2018
09/02/2018
16/02/2018
23/02/2018

ALTAFULLA

segona
convocatòria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LLEIDA
LLÍVIA
MANRESA
MÓRA
LA NOVA
NAVÈS
NÚRIA
OLOT
PLANOLES
POBLE NOU
DEL DELTA
PRADA DE
CONFLENT
PRAT
DE COMTE
PUIG-REIG
SANT ESTEVE
D’EN BAS
SALARDÚ
SANT ESTEVE
DE GUIALBES
ST. JOAN DE
LES ABADESSES
SON-ALT
ÀNEU
TREMP
VIC

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34

Terminis de preinscripció
Segona convocatòria
PREINSCRIPCIÓ: del 22 de maig a partir de les 12 h fins al 12 de juny de 2017
a les 12 h
SORTEIG: 14 de juny de 2017
PUBLICITAT DEL SORTEIG: 16 de juny a partir de les 12 h
Assignació de places amb adjudicació directa: a partir del 19 de juny
Autoadjudicació de places de la llista d’espera: a partir del 28 de juny

com fer la preinscripció
Per internet
xanascat.cat/vacancesenfamilia
treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/lleure_familiar/

procés de preinscripció
1. REGISTRAR-SE:
a) La persona que fa la preinscripció s’haurà de registrar al web www.xanascat.cat.
b) En aquest procés es demanaran les següents dades de la persona responsable de la
preinscripció:
— Nom i cognoms
— Número de document d’identitat
— Adreça
— Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
— Correu electrònic
c) La persona registrada obtindrà un nom d’usuari i una paraula clau que li donarà la
possibilitat de consultar, modificar o anul·lar les seves dades en la preinscripció.
d) Un cop registrada, la persona ja pot fer la preinscripció al programa Vacances en família.
2. INTRODUIR LES DADES SEGÜENTS:
— Nombre de membres de la unitat familiar
— Sexe i edat de cadascun dels membres de la unitat familiar
— Torns sol·licitats per ordre de preferència (màxim cinc), especificant el nom de l’alberg
i les dates de cada torn
3. GENERAR PREINSCRIPCIÓ:
Una vegada introduïdes totes les dades i seleccionats els torns, s’haurà d’acceptar la
preinscripció per tal que es generi el vostre número de sorteig.

PODEU CONSULTAR LES CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA VACANCES
EN FAMÍLIA AL WEB: XANASCAT.CAT/VACANCESENFAMILIA

VACANCES EN FAMÍLIA

temporada 2017

xanascat.cat/vacancesenfamilia
treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/lleure_familiar/

