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MENORCA 2018 
 

Ordre del dia: 

 

1. Introducció a l’activitat. 

2. Presentació de l’equip de monitors i monitores. 

3. Informació general. 

4. Plànning. 

5. Descripció d’un dia. 

6. Precolònia. 

7. Material. 

8. Autoritzacions. 

9. Contacte. 

 

1. Introducció a l’activitat: 

Benvolgudes famílies, un any més i com la tradició mana, marxem de bici-ruta a Menorca! Portem 

tot el trimestre preparant aquestes colònies i esperem que siguin molt especials per a tots! 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Del 15 al 27 de juliol, a Binixems, 

una ermita situada a prop d’Alaior, 

Menorca. 
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2. L’equip de monitors i monitores: 

• Adrián Alonso Solsona: Coordinació. 

• Irene Ruiz: Responsable sanitat. 

• Nil Cohí: Responsable rutes. 

• Marta Monclús: Responsable de fotografia i material. 

• Paula Trullols i Lídia Yepes: intendència, economia i responsables de l’automòbil. 

 

3. Informació general: 

 

Marxem el diumenge 15 de juliol a les 22.45h des del Port de Barcelona. L’hora de trobada serà a les 

20h davant la terminal d’Acciona Transmediterrània.  

 

Arribarem a la illa aproximadament a les 8h, agafarem les bicis i anirem cap a la casa de colònies per 

instal·lar-nos. Cal portar en una motxilla petita (no de fils) separada de la resta de l’equipatge amb 

roba d’abric, el sopar del diumenge, i l’esmorzar i el dinar del dilluns. 

 

La tornada serà el 27 de juliol a les 11h des del port de Maó i arribarem a Barcelona a les 19h.  

 

4. Plànning: 
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5. Descripció d’un dia: 

 

Horari d’un dia a la casa: 

8:30 – Llevar-se monitors/es. 

9:00 – Llevar-se nens/es. 

9:30 – Esmorzar. 

10:00 – Serveis. 

10:30 – activitats 

14:00 – Dinar. 

15:00 – Temps lliure. 

16:30 – Activitats tarda. 

18:00 – Berenar. 

18:30 – Activitats tarda. 

19:30 – Dutxes. 

21:00 – Sopar. 

Horari d’un dia de ruta: 

7:00 – Llevar-se monitors/es. 

7:30 – Llevar-se nens/es. 

7:45 – Esmorzar. 

8:30 – Inici Ruta. 

13:30 – Dinar. 

14:00 – Temps lliure. 

15:30 – Activitats tarda. 

16:30 – Rutes tarda. 

19:00 – Dutxes. 

19:30 – Serveis 

20:30 – Sopar. 

22:00 – Activitat nit. 
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22:00 – Activitat nit. 

23:30 – Anar a dormir. 

24:00 – Silenci. Reunió de monitors. 

23:30 – Anar a dormir. 

24:00 – Silenci. Reunió de monitors. 

 

 

6. Precolònia: 

Dimarts 3 de juliol de 18h a 19h a la seu de l’entitat (no és necessari portar bicicleta). 
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7. Material: 

 

Material de Ruta: 

Bicicleta en bones condicions i amb una revisió prèvia. 

Culot (o malles per evitar roçadures) 

Guants (molt recomanable). 

Casc de bicicleta (imprescindible per normativa). 

Cadena i candau amb clau. 

Eines de recanvi + Kit per a punxades. 

  

Cambra d’aire i bomba d’aire (manxa). 

 

NOTA: Les averies importants que necessitin del canvi de peces de la bicicleta, aniran a càrrec de les 

famílies. 

 

Material general:

• Motxilla gran. 

• 6 mudes completes. 

• 1 pantaló llarg. 

• 2 jerseis de màniga llarga. 

• Roba per embrutar. 

• Gorra pel sol. 

• Ulleres de sol. 

• Calçat còmode (2 parells). 

• Xancles lligades d’aigua. 

• Tovallola de platja. 

• Tovallola de dutxa. 

• 2 banyadors. 

• Necesser amb: sabó o gel, 

xampú, pasta i raspall de dent, 

raspall o pinta, crema pel sol i 

after-sun, antimosquits. 

• Sac de dormir. 

• Llençol de sota i coixinera. 

• Màrfega (esterilla). 

• 2 pijames d’estiu. 

• Lot (linterna) amb piles. 

• Motxilla petita per a les 

excursions. 

• Carmanyola i Coberts 

• Bidó d’aigua i cantimplora 

d’alumini amb aïllant (2 recipients) 
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• Bossa per a la roba bruta (millor 

de roba). 

• Sabó de roba (compartir 2-3 joves) 

• Pinces d’estendre. 

• Diners: Màxim 40 euros que podran fer 

servis quan els monitors decideixin. 

• Roba BLANCA elegant per a la festa lunar.  

• Fulard de l’esplai.  

 

Altres: 

NO CAL portar cap tipus d’Mp3 o reproductor de música, així com altaveus, consoles portàtils i 

similars. El tabac, l’alcohol i d’altres, a més d’estar PROHIBIT. 

 

Pel que fa al MÒBIL, està permès portar-lo però només el podran usar quan els monitors i monitores 

els ho diguem. A la mateixa terminal del port, els recollirem per guardar-los tots plegats. El dia que el 

disposaran serà el de l’excursió a Ciutadella. 

 

8. Autoritzacions: 

 

Si algun dels joves ha de prendre una medicació concreta per un tractament, serà necessària la 

recepta del metge i donar el medicament a la Irene Ruiz el dia 15, abans de marxar. 

 

9. Contacte 

 

Per contactar amb els monitors podeu dirigir-vos al telèfon de secretaria, 93 744 21 95 o enviar un e-

mail a: secretaria@xixell.cat , en quant l’Eva ens faci arribar el missatge us trucarem si és precís. 

A més, podeu seguir les activitats a través del Facebook del Xixell, al Twitter i a Instagram. 

 

 

 

 

L’equip de monitors i monitores de Talaiots. 


