
EL SOLÀ – SANT QUIRZE DE BESORA – EL RIPOLLÉS 

4 i 5 de juliol del 2015 

Coordenades GPS  Latitud: 42.0999995 / Longitud: 2.2224369 

@xafafarigoles 



www.fundacioespainaturajoventut.org 

INSTAL·LACIONS DE LA ZONA 
D’ACAMPADA “LA TEULA” 

 

  Zona d’Acampada per famílies de l’AMPA  Pere IV 
 

 

  Connexió wi-fi gratuïta a Internet 
 

  Porxada amb taules i bancs  
   per les menjades i fer-hi activitats 

 

  Espai de cuina i rebost amb frigorífic i congelador 
 i microones 

 

  Blocs sanitaris amb dutxes d’aigua calenta i paper WC 
 

  Llum elèctrica i aigua sanitària clorada i controlada 
 

  Zona de bany i riu propera 
 

  Activitats d’educació ambiental per a grups 
 

  Coordenades GPS 

              x: 42.00998418  y:2.247374 

@xafafarigoles 



QUÈ CAL PORTAR?  
 

A part del que acostumeu de la roba i necesser necessitareu el següent: 

 

 Tenda de campanya 

 Aïllants , sac de dormir 

 Lot  

 Banyador i tovallola 

 Sabates d’aigua – espardenyes lligades pel riu 

 Plats, coberts i gots 

 Cantimplores 

 Crema solar i anti-mosquits 

 Gorra i botes de muntanya 

 Telèfon mobil 

 Dinar del dissabte 

 Impermeable per si la pluja es presenta 

 

 Els mes fredolics,  no us oblideu de roba d’abrigar, tot i ser al mes de juliol, a la  

        muntanya i a una altitud de 587m, al vespre hi pot refrescar 
@xafafarigoles 



PREUS  
  ESTADA AL CAMPAMENT: - Per persona 10 €  

  INTENDÈNCIA:  el preu de les menjades compren: berenar i sopar dissabte, +  esmorzar i 
dinar diumenge:  

• Adult 16€  /  Nen 12€   (Els nens més petits de P3 no paguen intendencia) 

• Exemple família 4 pers (2 grans i 2 petits):  4*10 + 2*16 + 2*12 = 96€  

• 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, embotit i pa amb tomàquet 

• Dinar diumenge: botifarra amb seques, amanides, all i oli  

• pa amb tomàquet, vi, aigua i fruita  
 

OBSERVACIONS: 

IMPORTANT - El menjar pot patir variacions d’última hora  

RECORDATORI - Cada família durà el seu dinar de dissabte 

@xafafarigoles 



 

 HORARI APROXIMAT DE L’ACAMPADA 2015.  El programa preparat pel cap de setmana és el següent:  
 

Dissabte 4 de Juliol de 2015  
 

 8:30h :   Trobada a l’escola i sortida cap a Sant Quirze de Besora  

 10:00 :    Plantada de tendes 

 11:30h:   Excursió i remullada al Salt del Mir (2 itineraris de nivells diferents: passejada petits / excursió               
grans  per arribar al mateix punt i dinar plegats  PIC-NIC (de casa) 

 17:30h:   Bany a la piscina i Berenar   

 18:30h:   Activitat programada / Taller (Amb monitors) 

 20:30h:   Sopar comunitari  

 22:00h:   Jocs de nit  
 

Diumenge 5 de Juliol de 2015 

 

  08:30h:  Bon dia i esmorzar  

 10:30h:   Bany al riu i jocs  

 13:30h:   Dinar  i recollida del campament 

 16:00h:   Activitat acomiadament i cap a casa hi falta gent!!!!  
 

 

OBSERVACIONS:  El programa pot patir variacions. Val a dir que també es pot pujar  

Al terreny d’acampada el divendres 3 de juliol de manera individual i fora d’organització. 

 @xafafarigoles 



INSCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT 

@xafafarigoles  GRUP D’EXCURSIONS XAFAFARIGOLES 

 

L’acampada està obert a tothom que formi part del col·lectiu de l’escola Pere IV. 
 

La responsabilitat de tenir cura dels fills recau en els pares o tutors  

que els acompanyin, no en els organitzadors d’aquesta acampada.  

  

Per formalitzar la inscripció a l’acampada cal que envieu un correu @ 

de confirmació al grup.excursions.pereiv@gmail.com  i que cada  

família entregui aquesta butlleta d’inscripció amb les dades omplertes 

a la secretaria de l’AMPA, abonant dintre d’un sobre, la quantitat de 30 €. 

    Nom de la Família:   ___________________________________ 

    Nombre d’assistents: Adults+ nen/s (classes): __ +_   (    /    /    ) 

    Nom i telèfon de contacte:   _____________________________ 

     Correu electrònic de contacte:  __________________________ 
 

En acabar l’acampada es passarà comptes i s’abonarà l’import total  

de les despeses.  
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