
VIATGES DEVIATGES DE
SETMANA SANTASETMANA SANTA

Benvinguts a una nova aventura!



Qui es pot inscriure?

-Persones amb discapacitat intel•lectual majors de 12 anys residents a
Catalunya.
-Per a aquells que s’inscriuen per primer cop, caldrà realitzar una entrevista
prèvia. Truqueu per demanar dia i hora.

Dates Inscripció:

-Federats actius i centres socis: a partir del dimarts 14 de febrer a les 10:00 h.
-Federats no actius: a partir del dijous 16 de febrer a les 10:00 h
-Data màxima d'inscripció i lliurament de documentació: divendres 3 de març
a les 14:00h.
Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció, fins que s’exhaureixin.

Documentació que cal aportar:

Aquells que us inscriviu per primer cop:
-Documentació necessària per a la llicència federativa* si no la teniu.
-Fotocòpia DNI participant i pare/mare/tutor/a (per les dues cares)
-Fotocòpia Targeta Sanitària participant (per les dues cares)

Aquells que ja heu participat altres cops:
-Autorització i pauta de medicació.

*Llicència federativa:

-Fitxa de llicència (demanar a l’ACELL)
-1 fotografia mida carnet.
-Fotocòpia del Certificat acreditatiu de discapacitat intel•lectual (CAD)

CONDICIONS D'INSCRIPCIONSCONDICIONS D'INSCRIPCIONS

Important!
 

Cal entregar la medicació, si s’escau, el dia de
sortida, preparada per dies i suficient per tota

l’estada, més dos dies extres.
El pagament de les places de vacances es farà

mitjançant transferència bancària o pagament
en efectiu a les oficines del CEM Mundet.



Servei de Transport
 

El servei de transport d’anada i/o tornada se sumarà, per defecte, en
tots els viatges que així ho requereixin. En cas de no utilitzar aquest

servei s’ha d’informar en moment de realitzar la inscripció. 

 

En el moment de fer la inscripció es
facilitarà el nº de compte i l’import
total a pagar, a partir d’aquell dia es
disposarà de 48h per tal de fer efectiu
el pagament. En cas contrari, la
Federació es reserva el dret d’anul·lar
la plaça.

CONDICIONS DE PAGAMENTCONDICIONS DE PAGAMENT

Baixes 
   
En cas de baixa no justificada*, un cop
efectuat el pagament, no hi haurà cap
abonament.
En cas de baixa justificada*, un cop fet
efectiu el pagament, la possible
devolució anirà en funció les despeses
derivades de la mateixa activitat. 

*Es considerarà baixa justificada
sempre que s’aporti algun document
oficial on es reconegui l’impediment,
per força major, a participar en les
vacances.

Federats Actius.
1er. Pagament. 235€ En
concepte de bloqueig i reserva
de la plaça 48h després de la
inscripció.
2on. Pagament. Resta de
pagament (càlcul facilitat per
ACELL), abans del 3 de març.

Federats No Actius
Pagament del 100% de la plaça
màxim 48h després de realitzar
la inscripció. Càlcul facilitat per
ACELL.

Observacions dia de sortida per a
tots els viatges

Punt de trobada: Pl. ANNA GIRONELLA
(Recinte Mundet – Accés Nord Universitat)
Cal arribar al punt de trobada 30’ abans
de l’hora de sortida.
En el cas que aquest dia tingueu
dificultats per arribar amb temps
suficient,  heu de trucar al telèfon 690 81
74 59
Si l’autocar ha hagut de marxar, la
Federació no es farà responsable del
trasllat del participant en l’allotjament.

La federació es reserva el dret de modificació
i/o cancel·lació de les ofertes realitzades.



LLEIDALLEIDA

Aquesta Setmana Santa us proposem viatjar a la capital de la Catalunya interior. Descobrirem la
història, les llegendes i els racons més emblemàtics d’aquesta gran ciutat. Ens allotjarem a
l’Hotel Sansi 3*, molt cèntric i amb un munt d’activitats pròximes al nostre abast. No ho dubtis,
vine amb nosaltres!

N.S INTERMITENT

TORN A: Preu federat actiu:820€                      
Preu federat no actiu: 900€
Beca: 120€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: Preu federat actiu:415€                     
 Preu federat no actiu: 455€
Ajut ACELL: 30€ 
TORN C: Preu federat actiu:515€                     
Preu federat no actiu: 565€
Ajut ACELL: 40€ 

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50 

TORN A: Preu federat actiu:875€ 
Preu federat no actiu: 965€
Beca: 120€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: Preu federat actiu:470€ 
Preu federat no actiu: 520€
Ajut ACELL: 30€ 
TORN C: Preu federat actiu:570€ 
Preu federat no actiu: 630€
Ajut ACELL: 40€ 

N.S EXTENS i GENERALITZAT

TORN A: Preu federat actiu:1.515€ 
Preu federat no actiu: 1.665€
Beca: 160€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: Preu federat actiu:765€ 
Preu federat no actiu: 845€
Ajut ACELL: 50€ 
TORN C: Preu federat actiu:950€ 
Preu federat no actiu: 1.045€
Ajut ACELL: 65€ 

 

TORN A: DEL 3 AL 10 D’ABRIL
Sortida el dia 3 d’abril a les 16:00h i tornada el dia 10 d’abril a les 18:00h.

TORN B: DEL 3 AL 6 D’ABRIL
Sortida el dia 3 d’abril a les 16:00h i tornada el dia 6 d’abril a les 20:30h.

TORN C: DEL 6 AL 10 D’ABRIL
Sortida el dia 6 d’abril a les 16:00h i tornada el dia 10 d’abril a les 18:00h.

HOTEL SANSI LLEIDA 3*
 

A TENIR EN COMPTE PER TOTS ELS
VIATGES

 
Assegurança: 19€

Llicència Federativa: 15’15€
Transport : 28€+28€ per viatges

dins Catalunya (opcional)



VALÈNCIAVALÈNCIA
València es caracteritza per ser una destinació amb molta història i cultura, així que
preparat per conèixer tots els seus racons. Ens endinsarem al seu casc antic, entre la
seva catedral, la Lonja de la Seda o el seu Mercat Central. No oblidarem la
imprescindible visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències, així com el Parc Natural de
l’Albufera. Allotjats a un hotel a primera línia de platja, amb autocar a disposició per
no perdre’s cap racó. Serà una experiència única que no pots deixar escapar!

N.S INTERMITENT

Preu federat actiu: 615€                     
Preu federat no actiu: 675€ 
Ajut ACELL: 50€

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50 

Preu federat actiu: 670€                       
Preu federat no actiu: 740€
Ajut ACELL: 50€

TORN C: DEL 6 AL 10 D’ABRIL
Sortida el dia 6 d’abril a les 15:00h i tornada el dia 10 d’abril a les 19:00h

VALHOTEL RTL EL PUIG (El Puig)
 

 N.S EXTENS i GENERALITZAT

Preu federat actiu: 1.195€                   
Preu federat no actiu: 1.315€
Ajut ACELL: 75€

A TENIR EN COMPTE PEL VIATGE

Assegurança: 19€
Llicència Federativa: 15’15€



TOSSA DE MARTOSSA DE MAR

Per descomptat, també tindrem el nostre destí de costa. Tossa de Mar ofereix mar i muntanya,
un paisatge únic amb una història que inspira art i cultura, tradicions arrelades, gastronomia i
hospitalitat mediterrània. Ubicats al centre del poble, a l’Hotel Don Juan 4*, amb totes les
activitats necessàries per gaudir d’unes vacances ben merescudes. T’ho perdràs?

N.S. INTERMITENT

TORN A: Preu federat actiu:530€                      
Preu federat no actiu: 580€
Beca:  120€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: Preu federat actiu:265€                      
Preu federat no actiu: 290€
Ajut ACELL:  30€ 
TORN C: Preu federat actiu: 365€                      
Preu federat no actiu: 400€
Ajut ACELL:  40€ 

TORN A:  DEL 3 AL 10 D’ABRIL
Sortida el dia 3 d’abril a les 16:45h i

tornada el dia 10 d’abril a les 17:30h.
TORN B: DEL 3 AL 6 D’ABRIL

Sortida el dia 3 d’abril a les 16:45h i
tornada el dia 6 d’abril a les 20:00h.

TORN C: DEL 6 AL 10 D’ABRIL
Sortida el dia 6 d’abril a les 16:45h i

tornada el dia 10 d’abril a les 17:30h.
 
 
 
 

 

N.S LIMITAT /LIM+45/ INTER+50

TORN A: Preu federat actiu:585€ 
Preu federat no actiu: 645€
Beca: 120€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: Preu federat actiu:320€ 
Preu federat no actiu: 355€
Ajut ACELL: 30€ 
TORN C: Preu federat actiu:420€ 
Preu federat no actiu: 465€
Ajut ACELL: 40€ 

N.S EXTES i GENERALITZAT

TORN A:  Preu federat actiu:980 €                     
Preu federat no actiu: 1.075€
Beca: 160€ (Presentar sol·licitud)
TORN B:  Preu federat actiu:490€                      
Preu federat no actiu: 540€
Ajut ACELL: 50€ 
TORN C: Preu federat actiu:655€                      
Preu federat no actiu: 725€
Ajut ACELL:  65€ 

A TENIR EN COMPTE PER TOTS ELS VIATGES
 

Assegurança: 19€
Llicència Federativa: 15’15€

Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)



Sou més de muntanya? Puigcerdà és la
vostra opció! Un ventall de possibilitats al
nostre abast. Una destinació ideal per fer
excursions, relaxar els sentits i gaudir
envoltats de natura. Sense deixar de
gaudir del centre de la ciutat amb tots els
serveis al nostre abast. Estarem allotjats
al Campus Cerdanya, ben a prop del
centre de la vila, on gaudirem de totes les
comoditats necessàries per passar uns
dies d’allò més bons!

PUIGCERDÀPUIGCERDÀ

N.S INTERMITENT

Preu federat actiu: 540€               
Preu federat no actiu: 590€ 
Ajut ACELL: 40€

N.S. LIMITAT/LIM
+45/INTER+50 

Preu federat actiu: 595€               
Preu federat no actiu: 655€
Ajut ACELL: 40€N.S EXTENS i GENERALITZAT

Preu federat actiu: 950€                      
Preu federat no actiu: 1.045€
Ajut ACELL: 65€

A TENIR EN COMPTE PEL VIATGE

Assegurança: 19€
Llicència Federativa: 15’15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins Catalunya (opcional)

TORN C:  DEL 6 AL 10
D’ABRIL

Sortida el dia 6 d’abril a les
15:30h i tornada el dia 10

d’abril a les 18:30h
CAMPUS CERDANYA

(Puigcerdà)
 



PINEDA DE MARPINEDA DE MAR

Veniu amb nosaltres a Pineda de Mar, una vila marinera, amb fortes i arrelades
tradicions a prop de Barcelona. Ens allotjarem a l’Hotel Mercè 3*, situat al centre
antic i a 10 minuts passejant des de la platja. Perfecte per relaxar-nos i gaudir d’uns
dies de descans. T’animes a participar?

N.S INTERMITENT

TORN A:               
Preu federat actiu:530€                      
Preu federat no actiu: 580€
Beca: 120€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: Preu federat actiu:265€                      
Preu federat no actiu: 290€
Ajut ACELL: 30€ 
TORN C: Preu federat actiu:365€                      
Preu federat no actiu: 400€
Ajut ACELL: 40€ 

N.S. LIMITAT/LIM +45/INTER+50 

TORN A:               
Preu federat actiu:585€                      
Preu federat no actiu: 645€
Beca: 120€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: Preu federat actiu:320€                      
Preu federat no actiu: 355€
Ajut ACELL: 30€ 
TORN C: Preu federat actiu:420€                      
Preu federat no actiu: 465€
Ajut ACELL: 40€ 

TORN A:  DEL 3 AL 10 D’ABRIL
Sortida el dia 3 d’abril a les 17:30h i tornada el dia 10 d’abril a les 17:00h.

TORN B:  DEL 3 AL 6 D’ABRIL
Sortida el dia 3 d’abril a les 17:30h i tornada el dia 6 d’abril a les 20:00h.

TORN C:  DEL 6 AL 10 D’ABRIL
Sortida el dia 6 d’abril a les 17:30h i tornada el dia 10 d’abril a les 17:00h

 
 
 
 

 

N.S EXTENS i GENERALITZAT

TORN A:  
Preu federat actiu:980 €                    
 Preu federat no actiu: 1.075€
Beca: 160€ (Presentar sol·licitud)
TORN B: 
Preu federat actiu:490€                     
 Preu federat no actiu: 540€
Ajut ACELL: 50€ 
TORN C: 
Preu federat actiu:655€                     
 Preu federat no actiu: 725€
Ajut ACELL: 65€ 

A TENIR EN COMPTE PER TOTS ELS
VIATGES

Assegurança: 19€
Llicència Federativa: 15’15€
Transport : 28€+28€ per viatges dins
Catalunya (opcional)



 
Ajuts de les Diputacions

 
Aquesta campanya compta amb el suport de les

Diputacions. Per a més informació podeu trucar al telèfon:
93 2749810 o consultar la nostra pàgina web. Data màxima

de sol·licitud el 10 de febrer a les 14h.
 

Beques otorgades per:
 

 
Informació, assignació de nivells i lliurament de

documentació:
 

CEM MUNDET, C/ Olympe de Gouges s/n (RECINTE MUNDET)
– 08035 Barcelona 

www.federacioacell.org
Tel: 93.274.98.10

Amb el suport de:

 
 


