CAMPAMENT D’ESTIU A.E.GARBÍ
9-22 Juliol - Castors i llúdrigues/Llops i Daines/ Ràngers i
Guies

Lladrós 2018

1) Com és el campament?
Els que ja heu estat de campaments de ben segur que penseu que no us sorprendrem amb
aquesta explicació però en aquestes pàgines hi haurà coses que necessiteu saber, com podeu
imaginar.
Per als pares dels escoltes que venen aquest any per primer cop us interessa molt aquesta
informació. Per començar, anem a fer una ullada a les instal·lacions de les que disposa el
campament.
El campament té quatre “zones” importants.
La més important és la zona de les tendes de campanya, és el lloc on fem nit totes les branques.
Tenim una gran estructura metàl·lica amb toldos que ens serveix de menjador, però també per
fer activitats els dies que plou. A l’extrem del menjador s’hi troba la cuina, on tots els escoltes
saben que no s’hi pot passar.
També hi ha la tenda de material on guardem tot el que necessitem per fer les activitats.
I finalment, les piques d’aigua, els WC (amb tassa i cadena i tot!) i les dutxes!
Al campament sempre hi ha un cotxe d’intendència per portar el que pugui fer falta, o per
traslladar qualsevol persona que es faci mal o tingui algun problema.
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2) On anem aquest any?
El campament està situat a Catalunya, a la Vall
de Cardós, molt aprop del poble de Lladrós.
El clima és muntanyenc, per això és molt
important que no falti la roba d’abric, perquè
encara que potser durant el dia faci molta calor,
a la nit les temperatures baixen notablement.

Aquí teniu un enllaç de la situació del
campament:
https://www.google.es/maps/@42.60412
15,1.2409439,972m/data=!3m1!1e3
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3) Què fem al campament?
Aprofitar les vacances per gaudir de la natura, veure estrelles, banyar-nos al riu, trepitjar
caques de vaca, passar-ho molt bé amb els companys i companyes mentre progressem en el
nostre camí escolta, adquirint petites responsabilitats, aprenent coses noves...
8:00 h

Ens llevem! Fem aeròbic i
neteja personal!

16:00 h

Activitat de la tarda

8:45 h

Motivació del dia

17:00 h

Berenar

9:00 h

Esmorzar

17:30 h

Activitat de la tarda

19:30 h

Temps
lliure,
animació ...

10:00 h

Repartiment de tasques i
neteja del campament

cants,

10:30 h

Activitat de matí

20:00 h

Sopar

12:45 h

Bany, dutxes, descans ...

21:00 h

Activitat de nit

13:30 h

Dinar i temps lliure

23:00 h

Revisió del dia i reflexió

23:30 h

Silenci, a dormir

Aquest horari és només orientatiu ja que hem de tenir en compte que ens pot ploure, i per
tant em de canviar l’activitat per un pla B previst, fem excursions, joc de 24 hores...
D’aquesta manera els dies no es fan repetitius ni avorrits ja que fem activitats molt diverses i
diferents: jocs de tota mena, tallers, esports, reflexions, cants, pregàries, descobertes, preses
al riu, gimcanes, bany, mirar els estels, fregar plats i olles, ordenar les tendes, cantar, ballar,
acabar tot el menjar que et posin al plat, fer cas als monitors, respectar els companys... entre
moltes d’ altres, aprofitant el regal d’estar envoltats de muntanyes en plena natura, fent coses
que a la ciutat no ens és possible fer!
Els pioners i caravel·les fan una Ruta d’alta muntanya, fent cims i gaudint de l’entorn que els
envolta, i s’afegiran al Campament els tres o quatre darrers dies.
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4) Els monitors i monitores som...
CASTORS/LLÚDRIGUES: Pau, Silvia, Anna Sos, Nil i Osama
LLOPS/DAINES: Toni, Eloi, Saray, Estefa i Ari
RÀNGERS/GUIES: Meri, Àngels, Aleix, Ester i Mar
PIONERS/CARAVEL·LES: Blau, Marcel, Ilona i Ojanta
RÓVERS: Javi i Enric

EQUIP DE CUINA: Carles Roldàn, Miquel Mercadé, Jose Marco, Roger Segura, Marc Segura.
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5) Que m’emporto al campament?
MATERIAL:
●

Motxilla grossa: per a portar tots els trastos del campament (tranquils, que la portareu
poca estona: de l’autocar al prat).

●

Motxilla petita (la de l’escola): per anar d’excursió, per portar el dinar i la tovallola el
primer dia, etc. La motxilla petita és millor que sigui de dues anses, perquè va millor
per l’esquena i és més pràctica.

●

Sac de dormir: millor si és gruixut i millor si es pot tancar per dalt.

●

Màrfega: esterilla aïllant per a posar sota el sac quan dormim.

●

Plat, got, coberts i tovalló: tot ben marcat i dins d’una bossa de roba (que es pugui
penjar, i no hi hagi res de vidre).

●

Cantimplora.

●

Calçat: botes, kets i sandàlies o similars per al riu (que siguin lligades).

●

Bosses per a la roba bruta.

●

Lot i piles de recanvi.

ROBA:
Molt important QUE TOT ESTIGUI BEN MARCAT perquè quan tornem a casa la motxilla pesi
igual que al començament del campament.
●

Roba interior: suficient per a cobrir els dies del campament. (pels més
petits alguna més per si algun dia hi ha un petit “accident”).

●

Pantalons curts.

●

Pantalons llargs (xandall): mínim dos parells.
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•

Samarretes.

•

Jerseis o suadores i anorac: molt important, sempre hi ha qui s’ho oblida i passa molt
fred.

•

Gorra

•

Vestit de bany i tovallola.

•

Persiplou: capelina o xubasquero.

•

Pijama.

•

Mocadors.

•

Mitjons: bastants (recordeu que és la primera roba que es mulla si l’herba del prat està
humida i se’ls han de poder canviar si cal)

•

Camisa i fulard o mocador de joc.

PER A LA HIGIENE PERSONAL:
●

Raspall i pasta de dents.

●

Pinta i totes les coses per al cabell de les noies (menys la planxa).

●

Desodorant, colònies i altres potingues.

●

Repel·lent d’insectes, crema de protecció solar.

●

Sabó per rentar roba.

PAPERS:
●

El preu total dels campaments és de 250€ El pagament es farà per transferència
bancària al següent numero de compte:

ES76 0075 0108 3706 0640 1690
CONCEPTE: NOM COGNOMS (de l’escolta)
•

Si hi ha un germà o més AL CAMPAMENT, hi ha un descompte de 10€ per cada
germà (si són dos germans cada germà se li descompten 10€, si
són 3 a cada germà se li descompten 10€)
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▪
● En cas de que algun nen o nena s’hagi de prendre un medicament haurà d’informar
per escrit als monitors de la branca corresponent, i en cap cas es donarà la
responsabilitat al nen o nena de prendre-se’l pel seu compte. Prohibidíssim!
●

Cal portar la fitxa mèdica. També necessitem l’original del carnet de salut, que cal
portar el dia que marxem al campament. És necessari portar-lo per no tenir problemes
en cas que calgui comprar medicaments.

●

No calen més vacunes que les que porten.

●

Permís de transport: És un permís que només caldrà que ompliu els que no podreu
venir personalment a recollir els vostres fills el dia 16 de Juliol.

NO HAN DE PORTAR:
Qualsevol cosa que trobem als nens/es i que estigui a la llista no la retornarem fins l’últim dia
de campaments.
●

Mòbil.

●

Llaminadures i altres coses que puguin alterar l’alimentació del campament.

●

Ipods, Gameboy, PSP i altres objectes d’aquest tipus.

●

Diners ni objectes de valor.

●

Sabó à Comprarem sabó ecològic per tal de respectar el màxim possible la natura
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ALTRES DETALLS

●

Dinar del primer dia (molt important). A més el banyador, la tovallola i el dinar l’han de
portar a part (a la motxilla petita), ja que el primer dia ens banyarem i dinarem en unes
piscines.

•

El dia de pares: 22 de juliol, diumenge, a partir de les 10’00h, (sobretot no arribeu
abans d’aquesta hora ja que ens enxampareu amb la feina a mig fer, però tampoc us
feu esperar, que si no us perdreu coses importants). Igualment aquest dia, a més de les
activitats que farem, s’ha de recollir el campament, així que un cop de mà per
arreplegar-ho tot i carregar el camió s’agrairà molt, i ho farem de manera organitzada
com l’any passat, ja us direm com apuntar-vos més endavant.

●

NO s’ha d’anar ni treure el cap al campament el dia abans, ja que hi haurà activitats. La
vostra presència trenca el ritme i per als petits veure uns pares que no són els seus els
inquieta molt.

●

Telèfon de contacte: Aquest telèfon és només per si hi ha alguna URGÈNCIA. Per tant
feu trucades que siguin estrictament NECESSÀRIES. El número és :

682 449 225
Monitors/es A. E. Garbí
Curs 2017/2018
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