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C. Ave Maria, 14 E-mail: info@apassomi.org http://www.apassomi.org 

 

Campaments d’Estiu 2021 
Del 30 de juliol al 8 d’agost de 2021 

Terreny d’acampada Riugréixer 

 

Els campaments tenen una dinàmica similar a les Colònies d’Estiu, però pel fet de ser uns  

campaments i estar adreçats a joves, s’hi afegeixen una sèrie d’activitats i iniciatives 

concretes.  

Els campaments d’aquest any tenen una durada de 10 dies. Les activitats que es 

desenvolupen durant els campaments estan orientades a descobrir i respectar l’entorn, a la 

convivència, a les dinàmiques de grup i a la descoberta d’un mateix a través d’excursions i 

espais de joc, d’aventura i de reflexió.  

La pròpia naturalesa dels campaments convida a no establir un horari base tant marcat com 

a les colònies. Cada dia les activitats són força diferents i per això l’horari també s’adequa 

a aquestes, tot i així, alguns moments sí que estan marcats diàriament per adquirir un cert  

ritme:  

8,00h - Aixecar-se  

8,30h - Bon dia i esmorzar  

9,30h - Serveis  

10,00h - Presentació del dia i activitat de matí 

13,00h - Dinar i temps lliure  

16,00h - Bany (riu o piscina)  

17,00h - Berenar i activitat de tarda  

19,30h - Assemblea de Grup i dutxes  

20,30h - Sopar i Fem Nit  

21,30h - Activitat de nit  

23,00h - Assemblea Campament i Reflexió  

24,00h - Silenci i Bona nit  

 

Els Campaments tindran lloc al Terreny d'Acampada Riugréixer, situat a Bagà.  

 

Què farem als campaments?  

On anem?  
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A la Motxilla 
de Campaments:  

 

o Sac de dormir  

o Pijama  

o Aïllant   

o Carmanyola o plat, got i coberts o 

Tovalló  
o  Calçat còmode per caminar (que ja  s’hagi 

utilitzat abans)  
o Calçat de recanvi  

o Banyadors (un vell i un més nou) o 

Xancletes (lligades)  
o Tovallola (de dutxa i de piscina)   

o Llanterna amb piles noves  

o Capelina o Impermeable  

o Gorra o barret  

o Sabó i xampú  

o Pasta i raspall de dents  

o Pinta  

o Crema de cacau  

o Desodorant  

o Roba còmoda pels 10 dies  

o  Roba d'abric (pantalons llargs, jersei 

o  jaqueta...)  

o Mitjons (almenys dos parells de llargs 

i  dobles per caminar)  
o Roba interior  
o Fulard  

o Protecció anti-mosquits  

o Funda de bivac (qui en tingui) o 

Agulles d’estendre roba  
o Bossa per la roba bruta  

o Mocadors  

o Protecció solar  

o Mascaretes   

 

 

En una Motxilla Petita:  

o Cantimplora amb aigua  

o Entrepà del 1r dia  

o Targeta seguretat social (l’original)  

 

Què hem de deixar a casa?  

o Diners  

o Menjar  

o Telèfons Mòbils i qualsevol aparell  electrònic 

  

 

SORTIDA (AMB AUTOCAR!)  TORNADA (AMB ELS PARES!) 

 
Divendres dia 30 de Juliol de 2021  
 
Trobada a les 10.30h a l’estació d’autobusos  
(Pl. Europa).  

 

 
 Diumenge dia 8 d’Agost de 2021  

Us esprem a les 16.00h al terreny 
d’acampada Riugréixer.  

 

Quan marxem i quan tornem?  

 

Què cal portar?  

Com contactar?  
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Terreny d'Acampada 
Riugréixer, Bagà 
(Barcelona) 

Coordenades: 
42°16'12.0"N 
1°51'02.3"E 

☎ Telèfon mòbil de:  

Júlia Domènech – 687 360 207  

Genís Borràs – 679 158 562 

Us demanem que no 
truqueu si no és en cas 
d’extrema necessitat. 

 

 

 

El dia de marxar, en el moment d’arribar a la plaça Europa, cal entregar la targeta de la 

Seguretat Social (l’orignal) a la persona encarregada de recollir-les. Per tant no la porteu dins la 

motxilla, porteu-la a mà. 

En cas de no lliurar aquesta targeta a l’Equip de Monitors i Monitores no es permetrà pujar a 

l’autocar! 

També cal portar, en el cas que vulgueu que l’Equip de Monitores i Monitors administri 

medicaments, l’imprès que se us ha facilitat degudament emplenat. 

(L’imprès el podeu descarregar del Web www.apassomi.org -a la secretaria virtual-) 

 

 

 

 

20, 21 i 22 de juliol de 2021 

🕛 Des de les 5 fins a les 19.30 de la tarda, al local d’activitats (C/ Ave Maria, 14). 

 

Molt important!   

Venda de fulards i atenció al públic    
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