
Preguntes freqüents
sobre les estades en família a El Negre (1-3 juliol)

1. Pot venir l’infant sol, sense persona adulta referent?
No, aquesta proposta no són unes “colònies per a infants”. Volem que aquestes
convivències siguin unes estades en família, i per això hem dissenyat un programa
d’activitats comptant amb infants i adultes.

2. Pot venir el meu fill/a amb una persona adulta de referència que no sigui la seva
mare/pare?
Sí, tot i que no és l’ideal. Pot venir amb una altra familiar adulta, o amb la mare/pare d’una
altra unitat familiar que vinguin amb el seu fill/a. Tot i així, volem evitar la situació de tenir
una adulta referent amb 5-6 infants de diverses famílies. La proposta que us fem inclou
una part de cuidar i revisar el vincle infant-família, i ens agradaria que això es pogués
donar.

3. Podrem estar tota la família en una habitació separada de la resta?
No ho podem garantir. Ens agradaria poder-ho oferir, però dependrà de la quantitat de
famílies que s’apuntin i de quantes persones siguin cada família. Per ara, preferim ser
honestes i dir-vos que no sabem si serà possible o no. Us enviarem la distribució
d’habitacions el divendres 24 de juny, una setmana abans de començar les estades.

4. Poden venir altres infants (o adolescents) que no tinguin edats compreses entre 6 i
12 anys?
Sí. Hem dissenyat les activitats pensant en infants d’entre 6 i 12 anys, tot i que farem el
possible per adaptar-nos a situacions concretes que ens trobem, i també dependrà de les
edats del grup que formem. D’entrada, compteu amb el següent:

- Si l’infant té menys de 6 anys, no participarà a les activitats que són únicament pel
grup d’infants, sinó que es quedarà amb el grup d’adultes.

- Si és una (pre)adolescent de més de 12 anys, creiem que les activitats no li
generaran gaire interès perquè les trobarà massa infantils, i millor que es quedi
amb el grup d’adultes quan fem activitats separades. Alternativament, també
podeu: 1) fer alguna excursió (que ja us explicarem), o 2) anar-vos a banyar a la
bassa (aquestes dues activitats no seran dinamitzades per l’equip
d’acompanyants).

5. Quantes places hi ha?
Oferim unes estades per a 22 persones, entre infants i adultes. No sabrem quants infants i
quantes adultes vindran fins que tanquem les inscripcions i tinguem el grup complet.

6. Si m’inscric i pago, i finalment no vinc/venim pel motiu que sigui, em tornareu els
diners?
Podeu llegir la política de cancel·lació al lloc web de l’Alberg El Negre, a baix de tot de
l’apartat de reserves: https://www.elnegre.cat/reserves/

7. Quins horaris i activitats hi haurà?
El programa d’activitats estarà inspirat en les 4 etapes del Camí de Vidabona (afegir link).
Les activitats estaran adaptades a les edats i número d’infants. Farem jocs simbòlics,

https://www.elnegre.cat/reserves/


dibuix, expressió corporal, ioga, cant, breus meditacions guiades a la natura, explorarem el
silenci, la confiança, llançarem les pors i connectarem amb el nostre propi fruit i amb la
capacitat de comunicar-nos i crear en grup amb consciència.
Els horaris exactes de l’estada us els direm un cop arribeu a l’alberg El Negre l’1 de juliol.

8. Com gestionareu el tema covid?
Hem dissenyat el programa per passar gran part del temps en espais exteriors, en contacte
amb la natura. Tot i així, tingueu en compte que la responsabilitat final en cas que algú es
trobi malament (per covid, o altres!) és de cada família; tot i així, nosaltres us podem donar
suport.
Prèviament a les estades, si algú de les persones inscrites té símptomes compatibles amb
covid uns pocs dies abans, et demanem que ens ho comuniquis el més aviat possible. En
qualsevol cas, s’aplicarà la política de cancel·lació especificada a
https://www.elnegre.cat/reserves/

9. Tindreu en compte necessitats o preferències alimentàries? Podem demanar dietes
adaptades?
Sí, especifiqueu-ho directament al formulari d’inscripció:
https://bit.ly/inscripció-estades-el-negre-1-3-juliol. Si hi ha alguna modificació, feu-nos-ho
saber abans del 23 de juny (una setmana abans de les estades), per tal que puguem
gestionar-ho i preparar-ho amb temps suficient.

10. Quan sabrem el menú de cada dia de l’estada?
Cada dia de l’estada trobareu el menú escrit en una pissarreta a la recepció-espai comú de
l’alberg.

11. Es pot venir només el cap de setmana? O només divendres i dissabte, però
diumenge no?
No. Oferim aquestes estades com un viatge de 3 dies, començant el divendres a la tarda i
acabant el diumenge després de dinar. No té sentit fer només una part del viatge, i volem
evitar que hi hagi gent arribant o marxant.

12. Com funcionen les inscripcions? Seguiu alguna prioritat per inscriure’s?
Reservarem les places per rigorós ordre d’inscripció. Es considera formalitzada una
inscripció quan ens envieu per mail el justificant de la transferència (veureu les instruccions
com fer-ho al final del qüestionari https://bit.ly/inscripció-estades-el-negre-1-3-juliol). El mail
on enviar-lo és aquest: alberg@elnegre.cat

13. M’he equivocat a l’enviar el formulari d’inscripció i som un número diferent de
persones del que he indicat. Què faig? Omplo un altre formulari?
Primer de tot, truca’ns per fer-nos-ho saber: 686 25 33 27. Després de la trucada,
esborrarem la teva inscripció i podràs tornar a omplir el formulari d’inscripció.

14. M’he equivocat al fer el càlcul del pagament i us he transferit una quantitat d’€
errònia. Què faig?
Truca’ns per explicar-nos el teu cas, i veurem com ho podem solucionar.
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