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L'Orfe6 Lleidata crea lines colonies dYesGiu al @irineu. Anem-hi ?

Us par-Laz-e o e L lloc triac 1'...;r establir-hi aque st e s colonies. Ee en un ",0-

blet del Pa l.Ia.r-s Sobira, ior98 amun b , on les munt anyes comencen a iblpre

srsLonar- i tot es verd de prades i negre d t ave t s , Alli, aL comengamen\j de

La Vall l!�errera, hi ha e1 poble de rirvia.

liolt a la ratlla dels mil metres d 'EltitUd, vo Lt.a't de .muntanyes que en

depassen eLs do s nri.L, rirvia o cupa un toss'a:l voltat de prades ;' 1'")or lao ban-
•

da de migj orn corre e1 riu de Burg que baixa de Le s cornets ando r'r-ane s ,

El sol i l'aigua es conjuguen per fer-ne un indret; magnific d'estiueig,
on 't o+ho,n guanya gana i s

i
enforteix. Compte,' pero : ca.],. .jugar i cal cor-r-er-,

_"

per-o c2�1 tam.be conviure amo els corapanys iamb eLs monitors.

l.luins' nois i noies a.niran en 4s_uesta colonia ?

'£ Hi an i.r-an tots eLs nois i noies de 19 a 13 anys de les o omar-quee cataLane s

que vu.Lgu i.n ana'r--hL i ho demani.n i s 'hi ihSoriguin a temps. �'orfe6 Llei

datia h� tingut aura d'establir un programa complet per mil1 als periodes de

vacances a ia colonia': en primer terme oada torn durara 20 dies: de 1'1.1

81 20 de juliol i del 20 de juliol a1 8'd' agost per a nois ; le s no Le s hi
1 �

aniran a continuaci6, del 8 8.1 27 d agost. Uns mom.t oz-s ei�ecialitzats es

faran car-r.e c de tenir cur-a de tot. ,Bs pr-opoaen de donar gran im'P'ortancia

ales excurs:j.ons. Per cada deu joves 'Q."1 monitor 81 front'. ·Cada dia se sO:)7-'
"-!

til�a' a roco]1rer La -comar-ca c Lr-cumve Ena ,'- en' rutes independents une s de les

al tres. Durant La marxa e.L. monitor explical�a i descobrira jun tamen G ainb

els infants les particulz.ritats nal.iurals de 1a comarca (. palsatge, flora

fauna) .Le s industrials -( centrals ele·c.triques, obres de comunicaci6),llis

toritfl18S ( monuments, edificis, rutes an't i.gue s , ), de forma que eLs Lnf'ants
�

a})renguin a cone Lxe.r eL paI.e- en Gotes l�s seves facet e s ,

L'allotjament • Un edi.fici -apropiaa.issim, amb GO GS els s'e:t:"":'\Teis, situat

per-f'e ctiamerrt ,
acoLl.Lr-a cada torn de c Inquarrba estadarrt s amb espai suf'Lc I errt

i to tes les atencions de comodi tat i ale:gre ambient. Jocs interiors, sales

de de scana , biblioteca, discoteca,. .'. Ili. caL dir que 1 fOrfe6 lJleidata, co.a

sempre ha f'et , vol que els infants convf.aqu.l,n i aprenguin a estimar-se tam

be a·traves del cant. LTeducaci6 per ls: musica no sera, don:s, abandonada •

.,-

,.&1 ncs tr-e Pirineu mes bell a disposici6 dels Lnf'arrt s mes trempats .

..:;;ls qlJ.i vuLgueu assisbir a aquest e.s colonies, mmrntnmrmmJimmmmm heu de cornu

n;icar-ho a "0RFEO LUIDA.rA" -Secci6 de colonies s
'
estiu _. cj Cavallers, 19
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