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CAP DE SETMANA FINAL CAMPAMENTS 
 20, 21 i 22 de juliol de 2018 

 
Benvolguts pares i mares de les i dels escoltes: 
Com cada any el Consell d’Ancians ha preparat una excursió coincidint amb el final de               
campaments pel cap de setmana (20, 21 i 22 de juliol). Aquest any ens allotjarem al refugi La                  
Pleta del Prat (a les pistes de Tavascan) a uns 20 minuts del campament. 

Aquell cap de setmana proposem: 

·   Sortida el divendres per la tarda (dissabte pel matí, pels que no puguin divendres).  

·   Sopar i dormir al Refugi La Pleta del Prat  https://www.tavascan.net/la-pleta/refugi-de-la-pleta/ 

· El dissabte al matí farem una excursió per la zona, que ara està per determinar, però a                  
l’abast de tothom. 

      · Cal portar avituallament pel camí, dinar, aigua, gorra, roba i calçat còmode per caminar. 

      · Al vespre, soparem junts al refugi. 

· El diumenge, anirem a ajudar a desmuntar el campament i a recollir als i les escoltes. Els                  
monitors ens enviaran un formulari per apuntar-nos en una comissió per desmuntar les             
diferents zones del campament. És de vital importància i molt coherent amb l’escoltisme la              
vostra col·laboració: TOT HO FEM ENTRE TOTS. 

El campament acaba després de dinar, quan tot estigui recollit. Recomanem que porteu             
picnic per dinar tots junts. 

. Per tal de confirmar les places al refugi, agraïrem que us inscriviu com a molt tard el dissabte                   
2 de juny. Per fer la inscripció cal que ens envieu un correu a l’adreça                
conselldancians@aegarbi.org, i adjunteu el justificant de pagament de la reserva del refugi            
(10€ per persona). El pagament restant es farà efectiu al mateix refugi, segons la opció               
escollida. Al correu indiqueu el nombre de persones (adults i nens) i les nits que fareu. 

Els preus del refugi són: 19€ només dormir, 26.5€ dormir i esmorzar, 37€ mitja pensió. A                
aquests preus cal aplicar un 5% de descompte per grups. 

Compte per fer l’ingrés: ES76 0075 0108 3706 0640 1690 
Important, poseu al concepte: CONSELL D’ANCIANS + NOM DE LA FAMÍLIA  

Us hi esperem!! Esperem repetir l’èxit de l’estiu passat. 

El Consell d'Ancians 
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