
Temporada 2023

Descobreix 
Catalunya amb 
la proposta de 
vacances de la 
Xanascat per a 
famílies amb 
infants menors 
de 18 anys!  

 
 

Vacances 
en família



Un dels aprenentatges principals del període de la pandèmia 
ha estat posar en valor el temps lliure i com l’invertim en el 
nostre benestar personal i familiar. Hem après a donar més 
importància aquest temps d’oci, aquest temps que passem 
amb els nostres fent coses, o no fent res. Gaudint d’estar 
junts pel fet d’estar junts.

Hem pres consciència que el temps lliure no es gasta, sinó 
que s’inverteix en nosaltres mateixos i en aquells que més 
estimem. Perquè vivim ens uns temps on tot va molt ràpid; 
on tot és fugaç.

Per això té més sentit que mai que promovem passar dies de 
vacances en família, perquè totes les famílies del nostre país 
puguin tenir temps passant-s’ho bé, i que els infants i joves 
puguin guardar grans experiències que els acompanyin al 
llarg de la vida. En família, o en aquella família que creem al 
voltant de l’aliança de l’amistat.

Amb família o amb amics, es tracta de trobar un espai 
a les agendes (un cap de setmana, un pont o uns 
dies a l’estiu) per evadir-se i sortir de les rutina i gaudir 
d’activitats diferents, lúdiques o esportives. 

Tot el conjunt d’aquestes vivències, en una criatura, 
infant o adolescent crearan un espai en la seva memòria, 
un espai dels records simpàtics i de vincles que els 
acompanyaran tota la vida, alhora que els serviran per 
aprendre coses noves: conèixer més el nostre país, 
descobrint indrets amb encant o amb molta història. I 
sobretot apropar-se al nostre medi natural i aprendre 
a valorar-lo i estimar-lo, coneixent la diversitat dels 
paisatges del nostre territori i les seves múltiples 
biodiversitats.

Per això comptem amb les facilitats i possibilitats de la 
Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya, la Xanascat, que 
garanteix els millors escenaris per aquests dies viscuts 
intensament en família o en grups, per esprémer al 
100% el temps lliure. I fer-ho amb uns preus socials en 
equipaments d’arreu del país, fent-ho assequible per 
grups familiars, associacions, escolars i joves.

Des del Departament de Drets Socials, i especialment 
amb la gran tasca dels albergs de la Xanascat i de 
l’Agència Catalana de la Joventut, volem fer possibles 
totes aquestes experiències i records que són un tresor 
per tota la vida.

Carles Campuzano i Canadés
Conseller de Drets Socials

Temps per gaudir 
en família



Benvinguda, família!
Els albergs que t’ho posen fàcil per 
descobrir Catalunya en família! 

A la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya creiem que viatjar és un 
dret i, per això, a través de la cinquantena d’albergs que tenim 
distribuïts per tot el territori, volem facilitar que totes les famílies 
catalanes descobreixin Catalunya.

A la Xanascat oferim un turisme social i actiu, proper i 
accessible, local i integrador, amb un munt de programes           
i activitats pensats per als joves, però també per als escolars 
i les famílies. Un turisme que té en compte la diversitat i les 
particularitats de tothom i que, per tant, preveu tot tipus 
d’alimentació, al·lèrgies, procedències, creences o dificultats  
de mobilitat.

Tothom és benvingut a la Xanascat, perquè viatjar és un dret. 
Si tu i la teva família teniu ganes de conèixer tots els racons        
de Catalunya i compartir aquests descobriments amb els altres, 
la Xanascat és la vostra xarxa!

Què us trobareu a l’alberg? 

Cada família té una habitació, amb un mobiliari senzill, però no 
es pot garantir que tingui de bany a l’interior, ja que l’assignació 
d’habitacions es fa de manera automàtica segons el resultat 
d’un sorteig.

Als albergs de la Xanascat disposem d’espais de jocs infantils, 
creats perquè nens i nenes puguin desenvolupar la seva 
capacitat psicomotriu, jugant i fent servir la imaginació.  

Són espais amb piscines de boles, balancins, jocs de 
construcció ó, etc. Perquè els infants puguin divertir-se amb 
tota seguretat, sempre amb la supervisió de les persones 
responsables.

Els menjadors dels albergs són col·lectius: us heu d’endur el 
menjar a taula i deixar-ho tot tal com us ho heu trobat. La tasca 
de parar i desparar taula és una activitat molt divertida per als 
infants i, a la vegada, una forma d’aprendre un hàbit de manera 
recreativa.

Respecte pel territori i per les persones

La Xanascat potencia la qualitat, el respecte pel medi  
ambient i la sostenibilitat en la seva acció i gestió diàries.       
Per això ha obtingut, d’una banda, el certificat Amed, 
que acredita els albergs com a promotors de la dieta 
mediterrània i l’activitat física, i, de l’altra, el distintiu de qualitat 
ambiental que atorga a totes les instal·lacions que fan una 
gestió mediambiental correcta.

En la mateixa línia s’ha elaborat un protocol d’al·lèrgies i 
intoleràncies alimentàries i un servei d’assessorament dietètic  
i nutricional per donar suport al personal de cuina dels albergs 
mitjançant formació, supervisió i adaptació dels menús a les 
necessitats específiques d’aquestes persones usuàries.



Albergs on podreu gaudir  
de les vacances en família 
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Cliqueu sobre els 
números del mapa 
per accedir a la
 informació concreta 
de cada alberg.

https://www.peretarres.org/cases-colonies-albergs/cases-colonies-albergs-catalunya-balears/cases-colonies-albergs-catalunya/alberg-los-josepets-cases-alcanar-tarragona
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/poblenou-del-delta-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/alberg-mas-de-la-coixa
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/alberg-municipal-de-tivissa-0
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/altafulla-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/coma-ruga-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/lespluga-de-francoli-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/municipal-de-joventut-de-vilafranca-del-penedes
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/cabrera-de-mar-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/viladoms-de-baix
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/manresa-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/vic-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/montsec-mur
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/tremp-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/era-garona
https://www.peretarres.org/cases-colonies-albergs/cases-colonies-albergs-catalunya-balears/cases-colonies-albergs-catalunya/alberg-les-estades-rialp-lleida
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/la-seu-durgell-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/rectoria-la-selva
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/berga
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/la-sala
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/planoles-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/nuria-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/la-molina-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/sant-joan-de-les-abadesses
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/olot-xanascat
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/vall-den-bas
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/banyoles
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/mas-pages
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/lescala-xanascat
http://alberg-canigo.cat/
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/anna-maria-janer


Albergs de gestió pròpia

01
Altafulla  
Xanascat 

07
L’Espluga  
de Francolí 
Xanascat 

02
Cabrera de Mar 
Xanascat 

08
Manresa  
Xanascat 

03
Coma-ruga  
Xanascat 

09
Núria  
Xanascat 

04
La Molina  
Xanascat 

10
Olot  
Xanascat 

16
Vic 
Xanascat 

13
Sant Joan de 
les Abadesses 
Xanascat

14
Tremp 
Xanascat 

15
Vall d’en Bas 
Xanascat 

05
La Seu d’Urgell  
Xanascat 

11
Planoles  
Xanascat 

06
L’Escala  
Xanascat 

12
Poblenou del Delta 
Xanascat 



Albergs que gestionen altres institucions o entitats

17
Banyoles 
(Banyoles)

27
Prada de 
Conflent (Pau 
Casals-Canigó)

18
Berga (Berga)

28
Salardú  
(Era Garona)

19
Castellbell i el 
Vilar (Viladoms 
de Baix)

23
Llívia (Anna 
Maria Janer)

29
Sant Esteve  
de Guialbes  
(Mas Pagès)

20
Guàrdia de 
Noguera 
(Montsec Mur)

24
Móra la Nova 
(Mas de la Coixa)

31
Vilafranca  
del Penedès 
(Alberg Municipal 
de Joventut)

21
La Pobla de 
Lillet (La Sala)

25
Navès (Rectoria 
de la Selva)

22
Les Cases 
d’Alcanar  
(Els Josepets)

26
Rialp
(Les Estades)

30
Tivissa (Alberg 
Municipal de 
Tivissa)



Preus 2023
Tram Edat 

Adults/es (a partir dels 14 anys)

Infants de 7 a 13 anys

Infants de 4 a 6 anys

Infants de 0 a 3 anys

Majors de 65 anys

 
Temporada baixa 

32,65 €

24,45 €

16,30 €

0,00 €

20,90 €

 
Temporada mitja 

34,90 €

26,20 €

17,45 €

0,00 €

20,90 €

 
Temporada alta 

39,10 €

29,33 €

19,55 €

0,00 €

20,90 €

Avantatges i reduccions especials
S’apliquen reduccions a l’import total de la reserva per a:

� Famílies nombroses
� Famílies monoparentals
� Famílies amb infants a càrrec amb un grau de dependència (mínim grau I) o de diversitat  
 funcional reconegut (mínim 33%) en el moment de tramitar la preinscripció

� Famílies acollidores

Podeu consultar els avantatges a xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia.

* Per gaudir d’aquests avantatges en el preu cal que ho indiqueu en el moment de tramitar la vostra preinscripció a l’apartat Carnets i especificant el número de 
carnet en cas que sigueu família monoparental o nombrosa.

* Les famílies amb infants a càrrec amb grau de dependència o amb grau de diversitat funcional reconegut que vulguin gaudir de l’avantatge en el preu, han 
d’indicar en la preinscripció el nom, els cognoms i el DNI o NIE de l’infant (reducció aplicable únicament a les reserves corresponents a albergs gestionats 
directament per l’Agència Catalana de la Joventut que disposin d’habitació amb bany).

* Les reduccions especials per a famílies acollidores només s’apliquen a les reserves corresponents a albergs gestionats directament per l’Agència Catalana de la 
Joventut (no es garanteix que totes les habitacions disponibles disposin de bany).

� Preus per persona i nit en pensió completa (10% IVA inclòs)
� Activitats incloses en torns superiors a dues nits:  
  S’inclou una activitat en els ponts i estades de 3 i 4 nits  
  i s’inclouen dues activitats en els torns de 7 nits.

� Els torns de caps de setmana no inclouen activitats 
   organitzades.           

� I si us agrada compartir les escapades amb el vostre gos  
o gossa, cada alberg disposa d’almenys una habitació que 
admet aquests animals (un màxim de dos per família). 
Ara podreu anar tots plegats als 16 albergs gestionats per 
l’Agència Catalana de la Joventut! Preu: 4,00 € animal/nit.

Consulteu les temporades dels torns que us interessen accedint a:
https://xanascat.gencat.cat/ca/programes/vacances-en-familia/primera-convocatoria-2023



Terminis de preinscripció

1a convocatòria: per a estades de gener a juny de 2023
� Preinscripció: Del 28 de novembre a les 12:00 h fins al 12 de desembre a les 12:00 h
� Sorteig: 14 de desembre a les 17:00 h
� Publicació del sorteig: 16 de desembre a les 12:00 h
� Adjudicacions directes: A partir del 19 de desembre, des de les 12:00 h
� Auto adjudicació de les places lliures: 9 de gener a les 12:00 h

2a convocatòria: per a estades de juliol a desembre de 2023
� Preinscripció: Del 27 de març a les 12:00 h a l’11 d’abril  a les 12:00 h
� Sorteig: 12 d’abril a les 12.00 h
� Publicació del sorteig: 14 d’abril a les 12:00 h
� Adjudicacions directes: A partir del 17 d’abril, des de les 12:00 h
� Auto adjudicacions de places lliures: 24 d’abril a les 12:00 h

Com podeu fer la preinscripció?

Per internet
� xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia
� dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/lleure_familiar/



1. Registrar-se:

a) La persona que fa la preinscripció s’ha de registrar al web xanascat.gencat.cat.

b) En aquest procés es demanen les dades següents de la persona responsable de la 
preinscripció:
- Nom i cognoms 
- Adreça 
- Correu electrònic
- Número de document d’identitat
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)

c) La persona registrada obtindrà un nom d’usuari i una paraula clau que li permetrà consultar, 
modificar o anul·lar les seves dades en la preinscripció.

d) Un cop registrada, la persona ja pot fer la preinscripció.

2. Introduir les dades següents:

- Nombre de membres de la unitat familiar.

- Gènere i edat de cadascun dels membres de la unitat familiar.

- Torns sol·licitats per ordre de preferència (un màxim de cinc). Cal especificar el nom de l’alberg

   i les dates de cada torn.

3. Generar la preinscripció:

Una vegada introduïdes totes les dades i seleccionats els torns, s’ha d’acceptar la preinscripció 
per tal que es generi el número de sorteig.

Procés de preinscripció

Per consultar les condicions generals de participació en el programa “Vacances en família”, entreu a 
xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia



xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia
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