
   

 
  

 Benvolgudes famílies,  

  

Com bé sabeu, aquest any el campament de Llops i Daines es realitzarà al Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Espot, Lleida. 

 

-Dates:  

Anam amb Trasmediterranea. 

 

Anada: Dia 20 de juliol a les  22:00 h  

Tornada: Dia 1 d’agost a les  7:00 h    

  

L’equip de caps estarà format per:    

Akela (Alex): 669 23 92 24   

Kotick (Maria): 686089078 

Kaa (Jaume): 617503411 

       
PRESSUPOST FINAL DEL CAMPAMENT: 

 

  TOTAL FINAL 

    

VAIXELL  24 € 

AUTOCAR (2640€) 2 autocars 44 € 

ALLOTJAMENT    86 € 

MENJAR  55 € 

LLOGUER VEHICLE  11 € 

COMBUSTIBLE 6 € 

COST DELS CAPS  5 € 

TRASLLATS FINS AL PARC NACIONAL + BUS 13 € 

MATERIAL ACTIVITATS 6 € 

TOTAL 250 € 

 

LÍMIT PAGAMENT DEL CAMPAMENT:  

 

S’ha de fer un ingrés de la part restant, de 200€ abans de dia 6 de juliol. L’ingrés ha de dur el 
nom i llinatges del vostre fill/a i assumpte campament de llops i daines 

 
Compte: ES65 2100 1753 3302 0000 7075  
Titular: ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA. 

 

 

Per qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb nosaltres. 

 

 



 
 

QUÈ HEM DE DUR PER ANAR DE CAMPAMENT?  
 

Abans de res, recordarvos que és convenient que cada nin/a ompli la seva motxilla, així tots sabran on trobar 

les coses.   
 

● Una motxilla gran on hi càpiga tot a dins.  

● Una motxilla petita per fer excursions.  

● Roba i sabates ben marcades.  

  

● HIGIENE PERSONAL (en una bossa o necesser)  
  Raspall i pasta de dents  
  Raspall i/o pinta  
  Xampú i gel  
  Tovallola de dutxa  
  Xancles tancades (que es puguin fermar)  
  Repel·lent de polls  
  Repel·lent de moscards  

  

● ROBA  
  Uniformitat: camisa, fulard i xiulet.   
  Roba interior (una muda per cada dia mínim)  
  Calcetins (un parell per cada dia mínim)  
  6 calçons curts  
  2 calçons llargs  
  12 camisetes màniga curta  
  2 camisetes de màniga llarga  
  2 dessuadores o jerseis gruixats  
  1 jaqueta  
  Gorra 
  Calçat de muntanya/esportiu còmode  

  

● PER DORMIR  
  Sac de dormir   
  Kimbo o aïllant  
 

● BANY  
  2 banyadors  
  Crema solar  
  Tovallola (ha de ser diferent a la de dutxa)  
 

● ALTRES  
  Cantimplora plena d’aigua (dintre la motxilla petita)  
  Bossa de tela amb tassó, coberts, torcaboques de tela  i plats  

  Capelina  
  Bossa de tela per la roba bruta (si és transpirable millor).  
  Llanterna o frontal amb piles de recanvi.  
  Una camiseta blanca   
       Una muda o banyador per llençar al fems. (gimkana bruta) 

 DNI I TARJA SANITÀRIA. (Ens la quedarem els caps) 

MOLT IMPORTANT: No es poden dur al campament 

aparells electrònics (mòbils, reproductors de música, etc). 

Si es vol es poden dur càmeres.   
 


