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        REUNIÓ FINAL 

       CAMPAMENTS 2015 

 

27 juny al 05 de juliol 
 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA : 
25 de JUNY A LES 17h !  PREPARACIÓ PRÈVIA 
El dijous 25 de Juny a les 17h ens trobarem a l’escola amb totes les coses que s’emporten de 

campaments. La motxilla es quedarà a l’escola fins dissabte. 

 

Taronges, grocs, blaus i vermells 
27 de JUNY de 2015     SORTIDA 

Hora i Lloc de sortida:  La Salle Comtal a les 7:30h 

Transport:  AUTOCAR 
 

Si alguna família té dificultats per a portar el fill/a que ens ho comuniqui, mirarem de trobar solucions. 
 

 

LES RUTES PER LA SERRALADA DEL CADÍ 

Els quatre primers dies fem rutes adequades a cada edat. Coneixeran també la natura, la 

fauna i la flora de la zona. 

• Ruta de TARONGES i GROCS, Sortiran de Saldes, dormiran la primera nit al refugi de El 

Ferrer, el segon dia dormiran en una sala multiusos de l’Ajuntament de Gisclareny i el 

tercer dia en el terreny d’acampada de Cal Cerdanyola. 

• Ruta de BLAUS i VERMELLS. Sortiran de Tuixent, el primer dia dormiran prop de la 

font dels Terrers (Gósol), el segon dia al refugi del Gresolet, el tercer al Coll de la Bena 

i l’endemà arribaran al terreny d’acampada de Cal Cerdanyola.  

 

 

EL TERRENY D'ACAMPADA 

L’Aula de Natura La Salle 

La casa es troba situada dins del marc incomparable del Parc Natural Cadí-Moixeró, gairebé a 

l'encreuament del torrent del Pendís amb el Bastareny, l'Aula de Natura La Salle ha estat des 

de sempre un lloc d'hostatge al començament del camí que uneix la Cerdanya amb el 

Berguedà a través del coll del Pendís. 
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TROBADA FAMILIAR DE L’ÚLTIM DIA 

El Diumenge 05 de Juliol, us convidem a passar el dia amb nosaltres i veure el terreny. 

Farem una celebració i  
un dinar de germanor  
amb totes les coses bones que porteu per compartir! 

 

Aquells que vingueu amb cotxe us podreu endur el vostre fill/a. També es pot arribar en tren 

i us podem anar a buscar en cotxe a l’estació. Però ens heu d’avisar amb un cert temps. 

 

Les famílies que no disposeu de cotxe, ens ho comuniqueu (Coordinació), amb temps i ens 

organitzarem, caldrà connectar amb alguna altra família. Si no podeu venir, us tornarem el 

vostre fill/a a Barcelona. De totes maneres cal saber-ho amb antelació. 

 

 

Com arribar 

Des de Barcelona. Per la C-16  (Barcelona- Manresa- Berga i direcció Túnel del Cadí fins 

arribar a Bagà. Seguir indicació Gisclareny (Cal Cerdanyola).  

En el poble hi ha indicacions de “Salle Natura” ... un cop passat el punt d’informació del Parc 

Natural agafar la carretera que arriba a Gisclareny i trencar a la dreta en una pista forestal on 

està indicat “Salle Natura”.  
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PEL GPS:  COORDENADES UTM 

FUS 31T 

DATUM 1950 

X=402352 

Y=4680443 

 

COSES QUE CAL PORTAR 

PORTAR UNA MOTXILLA, NO MALETA. 
Sac i màrfega  Necesser i estris d’higiene 

 Samarretes, alguna de 

màniga llarga 

Pijama  Gel i xampú 
 Roba interior i  

mudes de recanvi 

Lot (llanterna)  Pantalons llargs i curts  Capelina 

Cantimplora  Forro polar i jersei 
 Xancletes de riu  

(lligades, no de dit) 

Banyador, gorra,  

tovallola i 

crema solar 

 
Carmanyola, coberts i got 

metàl·lics (per a poder cuinar 

 Calçat de recanvi (millor 

calçat tancat, estem a la 

muntanya!) 

Fulard (si no en teniu 

us el donem dijous 25 

de juny) 

 
Samarreta BLANCA 

(la pintarem i decorarem) 

 Botes de muntanya* 

Mitjons adients de cotó,  
sense costures 

Jocs per compartir 

(cartes, ...) 
 

Samarreta dels 15 anys de 

7DE9 (si us falta encara en 

tenim per vendre!) 

 Motxilla petita (dissabte) 

  Targeta ORIGINAL de la SEGURETAT SOCIAL 
 

 

* Caminarem i és millor dur-les. Les botes de muntanya cal que se les vagin posant dies 

abans no poden estrenar-les a campaments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins de la motxilla petita 

Esmorzar, dinar i sopar de DISSABTE 

NO CAL MÒBIL 

NO CAL MP3 ni altres aparells electrònics 
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NORMATIVA CAMPAMENTS: 

- Fomentar la convivència i el respecte. 

- Cal participar activament en les activitats proposades. 

- Donat que marxem a la natura per desconnectar de la vida diària, NO 

està permès portar aparells electrònics. En cas que els participants ho 

portin els monitors no ens fem responsables de la seva pèrdua o 

trencament. 

- Es poden portar cartes o altres jocs de viatge per a les estones lliures.  

- Sabem que la comunicació avui dia és molt important però els 

participants no han de portar mòbil. En cas necessari, nosaltres ens 

posaríem en contacte amb els pares, mares o tutors.  

- En cap moment es faltarà el respecte als companys ni als monitors. 

- Es respectarà la natura i el material de campaments. 

- En tot moment es respectaran les indicacions dels monitors i les normes 

del campament. 

- L’incompliment de les normes comportarà prendre les mesures que 

creiem oportunes incloent, si escau, la tornada a Barcelona (a càrrec dels 

pares, mares o tutors). 

 


