
 
DADES DEL CAMPAMENT: 

● De dia 4 a dia 14 d’agost (poguent variar un dia amunt o avall segons els vaixells). 
● Anirem al Solà (La Cervera), al nord de la comarca d’Osona (Sant Quirze de Besora). 
● El campament serà estàtic i les principals activitats es realitzaran a la zona             

d’acampada. 
● També realitzarem algunes excursions i activitats per la zona, ja que aquesta            

ofereix moltes possibilitats de fer excursions, al tractar-se d’un parc natural. 
● Hi haurà un fil conductor de les activitats què és altament secret. 
● Hi haurà segurament 2 rutes que vendran a donar suport durant tot el campament              

i un cap més que no ha vingut durant el curs (Diana, cap de Rutes). 

A continuació teniu el pressupost inicial del Campament (aquest pressupost tindrà variacions            
segons el nombre de participants i quan tenguem més informació): 

 COST PARTICIPANT 

TRASLLAT VAIXELL 40 

TRASLLAT BUS 24 

ALLOTJAMENT CÀMPING (5,50X11) 60,50 

MENJAR (5X11) 55 

VEHICLE DE SUPORT + COMBUSTIBLE 32 

MATERIAL I IMPREVISTOS 15 

PART PROPORCIONAL COST DELS CAPS 13,50 

TOTAL 240€ 
 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA AL CAMPAMENT: 

S’ha de fer un ingrés de 50’00€ abans de dia 22 d’abril 

 

Compte: ES65 2100 1753 3302 0000 7075 

Titular: ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA. 

 

L’ingrés ha de dur el nom i llinatges del vostre fill/a i assumpte “campament de Llops i Daines 2020” 

 
Gràcies per tot i, per qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb nosaltres: 
 
Akela (Alba): 608668911; Baloo (Jaume): 617 50 34 11; Ko (Maria): 686 08 90 78; Kotick (Pere): 689 

20 61 34; Raksha (Miquel): 651 08 28 84; Bagheera (Jaime): 601 34 31 24 
 
Degut a la situació que estem vivint aquests dies i que no hem pogut fer reunió, ens posam a la                    
vostra disposició per qualsevol dubte que pogueu tenir. Gràcies un altre pic. 
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