
 
 

 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Ens dirigim a vosaltres per tal d'apropar-vos informació referent a la 23a. edició de les 
Estades Esportives Kanya Pirenaika 2022. 
 
Enguany, les estades es realitzaran del diumenge 3 al dissabte 9 de juliol, ens 
allotjarem al Aigüestortes Càmping Resort, a Esterri d'Àneu. Hi podran participar 
els/les nascuts/des del 2006 al 2013 i les places es limiten a les 120 primeres 
inscripcions. 
 
L'anada al càmping del diumenge 3 de juliol anirà a càrrec de les famílies, amb una 
arribada prevista entre les 16 i les 19 hores per tal d'establir els grups de convivència. 
La tornada del dissabte 9 de juliol està prevista al voltant de les 19:30 hores a Les 
Comes i es durà a terme amb autocar. 
 
Es preveuen les activitats de ràfting, descens de barrancs, paintball, hípica, 
multiaventura i tir amb arc per als alumnes de secundària.  
Els de primària faran ràfting, hípica, multiaventura, tir amb arc, parc d'aventura i 
trekking al parc nacional d'Aigüestortes. Les activitats de 6è de primària dependran de 
la tipologia de cada participant.  
A més de l'activitat de piscina al migdia. A la tarda: esport i campionats interns de 
poliesportiu, bàsquet o futbol.  
I vespres amb temps lliure, observació d'estels, jocs i disco-Kanya. 
 
Un any més, es comptarà amb monitors/es titulats i especialitzats del Consell Esportiu 
de l'Anoia que dinamitzaran el poliesportiu, bàsquet i futbol. Tots els monitors/es, en 
esport de natura estan titulats i especialitzats de l'empresa Ràfting Llavorsí. 
 
Les inscripcions s'obren el dilluns 2 de maig a les 19 hores mitjançant un formulari 
Google.  
El preu total de les estades és de 440 € i s'haurà de fer el pagament mitjançant 
transferència bancària com a molt tard el 9 de maig a les 15 hores. 
El formulari d'inscripció el trobareu a partir d'aquella data a www.ceanoia.cat i a 
https://www.facebook.com/kanyapirenaika 
 
Per qualsevol dubte o suggeriment, podeu enviar un correu electrònic a 
kanyapirenaika2022@gmail.com 
 

 
També ens post seguir a Instagram https://www.instagram.com/kanyapirenaika_oficial/ 
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