
ACAMPADA 2013 

XAFAFARIGOLES-V 

6-7 Juliol 

El SOLÂ – St Quirze de Besora 



Hola  famílies, 
us presentem la informació de 
l’acampada que  hem preparat des 
de Grup d’Excursions per tancar 
aquest curs 2012-2013 
 
Serà la 5ª Acampada de 
Xafafarigoles, tornem al mateix 
lloc on la vem fer l’any passat al 
terrenys del Solà a Sant Quirze de 
Besora, a la comarca d’Osona  
(Barcelona). 
 
Us hi esperem a tots! 
Amunt PereIV 
 
 
Grup d’excursions 
(Comissió Sortides en Família) 

Acampades el Solà 



 
PROGRAMA ACAMPADA 2013 
 
El programa del cap de setmana preparat és el següent: 
 
Dissabte 6de Juliol de 2013 
- 8:30h: trobada a l’escola i sortida cap a Sant Quirze de Besora. 
- plantada de tendes. 
- anirem a dinar al riu*(dut de casa) 
- temps lliure / excursió (berenar) 
- sopar comunitari 
 
Diumenge 7 de Juliol de 2013 
- bon dia i esmorzar  
- activitat familiar (cursa orientació) 
- dinar   
- acomiadament 
 
* el programa pot patir variacions  
* val a dir que es pot pujar divendres, de  
manera individual i fora d’organització. 

Riu Ter 



 
 

PREUS 
 
Estada al campament 
- Per persona 9,5€ 
 

INTENDÈNCIA 
Preus menjar : 
- sopar  i berenar dissabte, emorzar i dinar  
  diumenge adult  16€ 
- sopar dissabte, esmorzar i dinar  
  diumenge nen 13€ 
 
Berenar dissabte: galetes amb xocolata. 
Sopar dissabte: truita patates,embotit de la comarca, 
 pa amb tomàquet, vi, aigua i fruita. 
Esmorzar diumenge: coca,llet, sucs i pa amb tomàquet. 
Dinar diumenge: botifarra amb seques, amanides, all i oli, 
 pa amb tomàquet, vi, aigua i fruita 
 
 
*Us recordem que cada família haurà de portar el dinar de dissabte. 



QUÈ CAL PORTAR 
A part del que acostumeu a portar sempre, per l’acampada 
necessitareu el següent: 
- Tenda de campanya 
- Aïllants, sacs 
- Lots 
- Espardenyes pel riu 
- Plats, coberts i gots 
- Cantimplores 
- Crema solar i mosquits. 
- Impermeable per si plou. 
- Gorra i botes. 
- Telèfon mòbil ( si en teniu) 
- Disposarem de bassa-piscina per banyar-nos.  
- Disposarem de focs de butà, nevera i serveis amb dutxa propis en la       
mateixa zona d’acampada.  
 
*Pels fredolics, es recomana portar roba d’abric, doncs tot i que 
l’acampada és al mes de Juliol a la muntanya i a una altitud de 

587m al vespre pot refrescar. 



COM APUNTAR-SE      
                                                
L’acampada està obert a tothom que formi part del col·lectiu de l’escola PereIV. 
 
Ens heu d’enviar un correu electrònic a grup.excursions.pereiv@gmail.com o 
bé ens ho comuniqueu verbalment, indicant-nos el següent: 
- nom de la família, nombre d’adults i nens que vindreu . 
- número de telèfon o correu electrònic per contactar si fes falta. 
 
Per tal de formalitzar la inscripció a l’acampada, haureu de fer arribar a 
l’Ester, secretaria de l’AMPA, dintre d’un sobre, la quantitat de 30€ indicant 
el vostre nom. En acabar l’acampada pagareu el que resti de l'import total. 
 
 Ambdós casos la data límit serà el 03 de juliol.  
 
*La responsabilitat dels nens recau en els pares o tutors que els acompanyin, 
no  en els organitzadors d’aquesta acampada. 
 
 
 
Ens veiem al Solà! 

mailto:xafafarigoles@gmail.com
mailto:xafafarigoles@gmail.com


COM ARRIBAR 

 
Barcelona C-17 direcció Puigcerdà. 
Trencarem a Sant Quirze de Besora i seguirem les indicacions cap a Vidrà 
(carretera BV-5227). Just passat el pont sobre el riu Ter i passat la via del Tren 
seguirem les que ens indiquen Acampadas el Solà. A partir d’aquest punt 
estem a 3km del destí final. L’últim 1,5km transcorren per un camí de sorra 
que ens portarà fins al Solà tot vorejant el riu Ter. 
La zona d’acampada està indicada com  “La Teula”. 
Qualsevol dubte que tingueu us podeu  
posar en  contacte amb  nosaltres a www.grup.excursions.pereiv@gmail.com 

Salt del Mir 



2013  2008 

Junt ho fem possible! 
Amunt PereIV! 

Ens veiem al Solà! 


