
 

Organitza:                                                                                       Col·labora: LOGO AJUNTAMENT 

Sortida Jove de tardor 2018: PortAventura 

 

El projecte de Sortida Jove de tardor a PortAventura és un projecte mancomunat que s’ofereix 

al Bisaura i Orís, i Osona Centre. Aquesta activitat, que es durà a terme el 27 d’octubre va dirigida 

a joves majors de 13 anys (nascuts al 2005) per tal de que tinguin una alternativa d’oci 

subvencionada, en part, per els ajuntaments col·laboradors del Bisaura i Orís, i Osona Centre. 

 

Es surt de les diferents poblacions al matí en autobús subvencionat per els diferents 

Ajuntaments i tots junts anem fins PortAventura (parc d’atraccions entre Salou i Vilaseca, 

Tarragona - https://www.portaventuraworld.com/ ) a passar el dia. Tornem també en autobús 

sortint de Vilaseca a les 19.00 hores i arribant, doncs, a cada població entre les 21.00 i les 21.30 

hores. 

 

El parc disposa de més d’una trentena d’atraccions, espectacles en viu, restaurants, etc. 

 

Instruccions per a la inscripció: 

Portar del 27 de setembre al 19 d’octubre (ambdós inclosos) al punt jove o Ajuntament: 

- Inscripció degudament emplenada. 

- Fotocòpia del DNI signant de l’autorització (en el cas de menors) 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del participant 

- 29 euros per efectuar el pagament de l’entrada (els menors, els majors consultar preu) 

 

Què cal portar el dia de la sortida: 

- Roba i calçat còmode 

- Impermeable i roba de recanvi si voleu pujar a atraccions d’aigua 

- Res que pugui sortir volant (incloses gorres) 

- Una motxilla còmode on portar totes les pertinences 

 

* Els monitors i organització no es fa responsable del objectes personals (telèfons mòbils, 

carteres, ulleres...) dels menors, essent el seu ús i vetlla responsabilitat dels joves. 

 

Dades de contacte de l’organització: 

- Gemma Collell (tècnica de joventut d’Osona Centre) 679.265.278 

- Tania Saez (tècnica de joventut del Bisaura i Orís) 660.370.813 


