
XV COLÒNIES 
PER A GERMANS DE
NENS AMB CÀNCER

Sant Quirze de Safaja
del 14 al 18 de juliol de 2019

Gratuïtes

barcelona@aecc.es · barcelona.aecc.es

Organitza:

Col·labora:

Travessera de les Corts, 268
08014 Barcelona
Tel. 932 002 099



Qui pot apuntar-s’hi?

L’AECC - Catalunya Contra el Càncer de Barcelona 

organitza colònies lúdiques i terapèutiques dirigides a 

germans de nens i nenes amb càncer.

Nens i nenes i joves d’entre 7 i 17 anys d’edat amb un 

germà o germana que tingui o hagi tingut càncer.

Tindran prioritat els que no hagin participat en 

edicions anteriors.

Si hi voleu participar, truqueu al 932 002 099, 

sol·liciteu el dossier d'inscripció i retorneu-lo amb la 

documentació sol·licitada. Inscripcions fins al 7 de 

juliol.

Gaudir d'un conjunt d'activitats lúdiques i esportives.

Conèixer i establir noves relacions amb altres nens i 

joves en una situació similar.

Oferir tallers psicoemocionals que permetin expressar 

i compartir l'experiència de tenir un germà malalt.

Director i coordinador de colònies, monitors de temps 

lliure titulats, personal de cuina i manteniment i 

psicòlogues de l’AECC.

Casa de colònies Mas Badó a Sant Quirze Safaja, a 45 

km. de Barcelona ciutat. Vallès Oriental - Barcelona.

Activitats d’aventura, piscina, camp de fútbol i jardí 

amb bosc propi, gimcana, excursions, manualitats i 

jocs de nit.  

El transport, l’estada i el manteniment a les colònies 

és totalment GRATUÏT per als participants.

Dia i hora de sortida: Diumenge, 14 de juliol, a les 15 h.

Dia i hora d’arribada: Dijous, 18 de juliol, a les 17 h.

Lloc de sortida i arribada: 

 Espai AECC actiu contra el càncer

 Travessera de les Corts, 268

Com arribar-hi:

 Bus: 6 - 7 - 33 - 34 - 54 - 59 - 63 - 67 - 78 - H8 - V5 - V7

 Metro: L3 – Les Corts

 Tramvia: T1 – T2 – T3 L’Illa

 Renfe: Barcelona Sants

Finalitat

Personal

Lloc i activitat

Descripció de la sortida


