
Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt

Campaments 2022
Què són?

Els campaments d’estiu de l’Esplai de Lliçà d’Amunt són una activitat que organitza

l’Esplai de Lliçà d’Amunt des dels seus orígens. Durant set dies, del 23 al 30 de juliol

marxem a realitzar activitats de lleure tot convivint entre infants i monitors envoltats de

natura.

Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes entre 5 i 15 anys, tot i que només ens

enduem infants del grup de menuts i petits si han assistit a l’Esplai durant el curs i els

hem pogut conèixer.

On anem?

Aquest any anirem al campament La Sort, a Saldes.

Sortirem de l’esplai el dissabte 23 de juliol a les 9 del matí, preguem puntualitat i haver

entregat tota la documentació necessària prèviament.

El dissabte 23 de juliol a les 7 del matí, marxarem uns quants monitors i monitores a

muntar el campament. Preguem que les famílies ens ajudeu en aquesta tasca i que ens

ho comuniqueu abans del dimecres 22 de juliol.

*Els infants del grup de menuts i petits que vinguin 4 dies: les famílies els haureu de

portar el dimecres, quedarem a les 10h a Saldes, on us esperaran els monitors.

Documentació

És imprescindible haver emplenat i entregat correctament la documentació següent:

● Autoritzacions
● Fitxa sanitària
● Fotocòpia de la targeta sanitària
● Fotocòpia de la cartilla de vacunes
● Rebut del pagament de campaments

Preus

El preu de campaments és de 150 euros pels nens no inscrits a l’esplai, 135 euros pels

inscrits a l’esplai i 90 pels nens i nenes del grup de menuts i petits que tan sols vinguin

quatre dies.
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Urgències

Durant els campaments hi haurà cotxes a la nostra disposició. En cas d’urgència (i només

en aquest cas) podeu trucar a la policia de Lliçà d’Amunt, la qual es posarà en contacte

amb nosaltres.

Darrer dia

El dissabte 30 de juliol haureu de venir a buscar a tots els nens i nenes al campament. En

cas de no poder venir a buscar-los, comuniqueu als monitors qui vindrà a buscar-los (els

monitors no se’n fan responsables).

És molt important per a nosaltres que tothom vingui a dinar el darrer dia per entendre

l’esperit dels campaments i perquè serveix com a comiat de l’activitat.

Es prepararà un dinar de germanor per part dels nostres cuiners. El dinar serà gratuit

pels infants que hagin vingut de campaments i tindrà un cost de 5 euros per a tots els

familiars que hi vulguin assistir. El pagament s’haurà de realitzar el mateix dia 23 abans

de marxar cap al campament.

L’hora d’arribada de les famílies, el dia 30 serà a les 12h a Saldes, on uns monitors us

vindran a buscar per a anar fins al campament .

Els familiars que vinguin a dinar hauran de portar plats, gots i coberts. No és necessari

portar taules ni cadires per a promoure la igualtat.

Finalment, us demanem col·laboració per desmuntar el campament.

Com arribar al campament

Sortint de Lliçà agafem la C-17 (Autovia de L'Ametlla) direcció Vic.

A l’alçada de Vic agafem la C-25 (Eix Transversal) direcció Lleida.

Poc després agafem la C-62 direcció Berga, passant per Olost i Prats de Lluçanès.

Aquesta carretera desemboca a la C-16 i l’agafem cap a Berga.

Seguim per la C-16 passant Berga i Cercs fins arribar al trencant de la B-400.

Aleshores, seguim la B-400 fins arribar a Saldes.

Un cop a Saldes, continuem per la carretera que va direcció Gósol, després trobarem un

trencall a mà esquerra que indica Feners. Agafarem aquesta pista i al cap d'uns 2 km

arribarem al terreny d'acampada.



Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt

Normes de campaments

● No es pot portar diners, mòbils, smartwatch, videoconsoles, tablets,

llaminadures…
● Abans de les 9h del matí ningú pot fer xivarri.

● No es pot sortir de la tenda durant la nit.

● Tothom s’ha de rentar després de llevar-se i haver fet la gimnàstica diària.

● Cada grup haurà de complir les seves tasques.

● Es començarà a menjar quan s’hagi cantat la cançó.

● Ens podrem aixecar de la taula quan un monitor ens doni permís.

● Al riu s’hi ha d’anar amb els monitors.

● No es pot entrar a la zona de monitors ni de cuina.

● S’ha de respectar sempre als companys, monitors, material i entorn.

● El campament i les tendes han d’estar nets i endreçats.

Horari de campaments

9:00h: Llevar-se, fer gimnàstica i rentar-se

9:30h: Esmorzar

10:00h: Tasques del campament

11:00h: Activitat del matí

13:30h: Dinar

14:30h: Tasques del campament

15:00h: Hora lliure

16:00h: Activitat de tarda

18:00h: Berenar

18:30h: Continuació de l’activitat de tarda

19:30h: Assemblea

20:30h: Sopar

21:30h: Temps lliure

22:00h: Activitat de nit

23:00h: Bona nit. A dormir!
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Llista de material

Motxilla petita per a tots els grups (còmode per caminar):

❏ Esmorzar i dinar del primer dia
❏ Gorra
❏ Cantimplora
❏ Capelina o cangur
❏ Crema solar

Motxilla gran per a tots els grups:

❏ Sac de dormir
❏ Estora
❏ Plats, gots, coberts, tovalló i bossa transpirable per guardar-los
❏ Necesser (sabó, pinta, raspall de dents…)
❏ Colònia anti-mosquits
❏ Repelent polls
❏ Tovalloles, una gran i una petita
❏ Lot i piles de recanvi
❏ Calçat per caminar i bambes de recanvi
❏ Xancletes de riu (lligades)
❏ Banyador
❏ Mudes per set dies (i alguna de recanvi)
❏ Roba vella (per llençar)
❏ Roba d’abric (un parell de mudes)
❏ Pijama
❏ Bossa per la roba bruta

Monitors/es

Menuts(P5 i 1r) :Miquel Olivan

Petits(2n): Neus Colàs, Alícia Muñoz, Eva Martos

Mitjanets (3r i 4t): Judit Largo, Oriol Petro, Anna Cros

Mitjans (5è i 6è): Pau Angulo, Nil Sances, Arnau del Pino, Lluc Cuesta

Grans (1r ESO I 2n ESO):  Biel Crespo, Adrià Pizarro, Carla Nadal, Gemma Colàs

Supers (2n i 3r ESO): Abril Sances, Siscu Espuny, Victor Savall

Cuiners: Pau Tomàs i Joana Casanova


